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This paper examines how teachers and librarians are helping children and young people with 
dyslexia/reading and writing difficulties. The examination has taken place in a small munici
pality in Skaraborg County. Seven teachers in the municipal schools and the chief librarian in 
the municipal library have been interviewed as well as an advising county librarian . 

In the municipal schools the pupils have access to literature in easy language and computers 
with programs training reading, writing and spelling. In some schools there are textbooks on 
tape too. In the municipal library and in the county library disabled readers can loan literature 
on tape and literature in easy language. 

The conclusion of the examination is that children and young people with dyslexia/reading 
and writing difficulties need all sorts of aids in reading and writing. More cooperation between 
teachers and librarians would benefit these pupils. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Kravet pa god las- och skrivfOrmaga okar standigt i det svenska samhallet. Datorema 
blir vanligare inom alia omraden i arbetslivet. De kraver precision, bade nar det galier 
skrivning och lasning. Hotet om utslagning vaxer for dem, som inte har tillrackliga 
fardigheter. 

Eftersom jag under flera ar varit verksam som klasslarare och speciallarare i 
grundskolan, har det kants naturligt for mig art ta reda pa vad skolan och biblioteken 
kan gora for bam och ungdomar med dyslexi/las- och skrivsvarigheter. Pa grund av 
kommunemas daliga ekonomi skars resursema till skolan ned. Klassema blir alit stOrre, 
samtidigt som specialundervisningen far alit mindre tilldelning i form av larartimmar 
och anslag till material. 

Syfte 

Med utgangspunkt fran den rikhaltiga litteraturen om dyslexi/las- och skrivsvarigheter 
vill jag beskriva handikappets karakUir och nagra olika uppfattningar som forskarna har 
om dess orsaker och hur det skall behandlas. 

Jag vill vidare redovisa vilka hjalpmedel, som finns tillgangliga i skoloma och pa 
biblioteken for bam och ungdomar med detta handikapp. Dessutom viii jag redogora for 
projekt med lasbeframjande atgarder, som nabrra bibliotek genomfort. 

Jag vill undersoka nagra Hirares och bibliotekariers anvandning av medier for elever 
med dyslexi/las- och skrivsvarigheter och laramas kunskap, utnyttjande och asikter om 
bibliotekens service. 

Jag tror att uppsatsen kan vara av intresse framst for larare och skolledare i grundskolan 
och for bibliotekens personal, men aven for larare pa b'Ymnasiet, komvux, 
bildningsforbunden, folkhogskoloma och for vard- och bamomsorgspersonal. Personer 
med las- och skrivsvarigheter och deras anhoriga kan forhoppningsvis ocksa ha nytta av 
den, liksom andra som bor vara intresserade av amnet, t.ex. skolpolitiker. 

Fragestallningar 

1. Vilka hjalpmedel har skolan och biblioteket for bam och ungdomar med dyslexi/las
och skrivsvarigheter? 

2. Vad anser speciallarama i skolan om kommunbibliotekets medier och service for 
dessa bam och ungdomar? 

3. Behovs samarbete mellan skolan och biblioteket? 



Avgransningar 

Jag avgransar min uppsats till att galla dyslexi/las- och skrivsvarigheter ochjag 
behandlar alltsa inte narliggande handikapp som tex. DAMPIMBD. (DAMP= Deficits 
in Attention, Motor Control and Perception. Pa svenska: Dalig funktion i fraga om 
Avledbarhet, Motorikkontroll och Perception. Tennen DAMP anvands numera i stallet 
for MBD =Minimal Brain Dysfunction.) 

Uppsatsen begransar sig dessutom till medier och atgarder for elever i grundskolan, 
alltsa inte for bam i forskolan eller studerande pa gymnasiet 

Min undersokning ager rum endast i en kommun i Skaraborgs lan. Jag har valt en 
kommun, dar jag ar val fortrogen med forhaJlandena i skola och pa bibliotek. 

Material och metod 

Jag har utgatt fran litteraturstudier och intervjuer. 

Jag har valt en kvalitativ undersokningsmetod, eftersom det skapar en djupare och 
fullstandigare uppfattning av de foreteelser som studeras. I den kvalitativa intervjun 
liknar undersokningssituationen ett vanligt samtal och undersokningspersonema kan 
paverka samtalets utveckling (Holme & Solvang 1991, s. 11 0). 

Intervjuerna har bestatt av oppna fn1gor och jag har kunnat fortsatta att fraga tills jag 
tatt ett uttommande svar. Jag har valt denna intervjuform, eftersom jag velat vara fri att 
andra och fordjupa fragoma under arbetets gfmg. Enligt Holme & Solvang ar det van1igt 
att intervjuerna tenderar att forandras pa grund av att den information, som komrner 
fram, utvecklar nya fragestallningar. 

Alla intervjuer har agt rum pa respektive respondents arbetsrum eller i andra narbelagna 
rum. Intervjutiden har uppgatt till ungefar en timma vardera och intervjuema har 
bandats. Jag har kunnat koncentrera mig pa fn1gorna och svaren utan att behova gora 
anteckningar samtidigt (Trost 1993, s. 28-30). Jag har inte upplevt att respondenterna 
har varit besvarade av bandspelaren. De verkar fort ha vant sig vid den och verkar ha 
glomt bort att de blivit inspelade. 

Vid utskriften av intervjuema har jag for att spara tid endast skrivit ned svaren pa 
fragoma i manualen. Utskriftema har sedan skickats till intervjupersonema for 
paseende och godkannande. 

Vid intervjuema har jag anvant en manual som stod for minnet Respondentema har !att 
prata fritt och jag har emellanat lett in samtalet pa ratt spar for att ta med det jag avsett 
med min undersokning. Manual en har haft forhallandevis !a fragor, och respondentema 
har tatt styra ordningsfoljden i samtalet (ibid, s. 25-26). 

Utover dessa intervjuer har jag genomfort kortare telefonintervjuer med personer pa 
olika institutioner och foretag, daribland Ordverkstaden i Helsingborg, TPB (Talboks
och punktskriftsbiblioteket), Amu Hadar och Labyrinten Data AB. · 
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2. Dyslexi/His och skrivsvarigheter 

Allmant om dyslexi/las- och skrivsvarigheter 

Dyslexi ar en av vastvarldens vanligaste funktionsstOrningar. Minst fern procent av 
svenska tioaringar beraknas lida av dyslexi. Med nagot storre krav vid bedomningen av 
prestationerna blir det betydligt fler, kanske anda upp till tio procent (Gill berg & 
Odman 1994, s. 39). 

Ca 25-30 procent av barn, som skrivits in pa barnpsykiatriska mottagningar har 
dyslektiska problem (Halldestam 1996). 

1990 forklarades dyslexi som handikapp, men ~sikterna om hur dys1exi ska hanteras ar 
fortfarande motsagelsefulla bland forskare och pedagoger. Att det finns sa manga olika 
asikter om orsakema till handikappet gor det annu svarhanterligare. 5-10 procent av den 
svenska befo1kningen har allvarliga dyslektiska stOmingar, anser lasforskama Torleiv 
H0ien och Ingvar Lundberg (H0ien & Lundberg 1992, s. 18). 80 procent ar pojkar och 
man (Handikapp- vad ar det? 1993, s. 57). Antalet ar dock svart att faststa11a, eftersom 
det varken finns en entydig definition for dyslexi eller en allmant accepterad metod att 
mata symtomen. 

Vad ar da skillnaden mellan dyslexi och His- och skrivsvarigheter? Ordet dyslexi ar 
sammansatt av "dys" och "lexia" och betyder svarigheter med ord. Ett svenskt namn for 
dyslexi ar "specifika las- och skrivsvarigheter". Nar en persons las- och skrivformaga 
Jigger avsevart under den niva, som hans eller hennes intellektuella kapacitet skulle 
medge, talar man om dyslexi eller specifika las- och skrivsvarigheter (ibid, s. 57). 
Beteckningen "ordblindhet" anvands ib1and aterigen i sta11et for dyslexi. Att nagon som 
har las- och skrivsvarigheter har svart att Hisa och skriva hors pa benamningen. 
Svarighetema kan vara dyslektiska, men de kan ocksa bero pa lag begavning, sociala 
och kanslomassiga problem, stor franvaro i skolan, manga lararbyten under forsta 
skolaret och forsenad spraklig utveckling . Detar ofta svart att hos yngre bam skilja 
dyslektiska svarigheter fran las- och skrivsvarigheter, som beror pa dessa orsaker. Ytligt 
sett ar symtomen likartade. 

I fortsattningen skiljer jag inte pa dyslexi och las- och skrivsvarigheter utan behandlar 
dem som ett begrepp. Da jag redogor for projekt, undersokningar o.dyl. anvander jag 
ocksa benamningar som "las- och skrivsvaga", "lassvaga", "skrivsvaga", "las- och 
skrivhandikappade"och "las- och skrivretarderade", i anslutning till ordvalet som 
anvants av respektive projektledare, forfattare o .s. v. 

Den som lider av dyslexi/las- och skrivsvarigheter har svart att gora en kopp1ing mellan 
det talade spraket och de skrivna symbolerna: bokstavema och orden. Dessa svarigheter 
forekommer pa alia intelligensnivaer, men blir extra tydliga hos hogt begavade. Albert 
Einstein, Winston Churchill och ·skulptoren Auguste Rodin brukar namnas i detta 
sammanhang (Madison, 1992, s. 15). Svarigheterna visar sig jbland som ganska sma 
besvar med olika former av forvaxlingar, omkastningar och borttappande av bokstaver 
och ord men ocksa som nastan ooverstigliga svarigheter att lasa och skriva. Det rader 
delade meningar bland forskare om dyslexi ar ett livslangt handikapp och i vilken man 
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det gar art atgarda. Svarigheter art urtrycka sig skriftligt och art stava rart ar det som 
manga anser vara mest komplicerat art gora nagot at. 

Manga Uirare har varit ganska toleranta for avvikelser i lasutveckling hos barn i tidig 
skolalder och darfor vantat med atgarder. Risken med ert sadant forhallningssart har 
varit art de ibland fOrsurtit till fallen art bjalpa barnen. Barnen har lart sig felaktiga 
strategier, som sedan kan ha varit svara art komma till rarta med. Barn, som inte 
utvecklas i samma takt som sina kamrater nar det galler art lasa och skriva, tror ofta art 
det maste vara svart, ja, t.o.m. kanske omojligt, och forsoker pa alla sart art komma 
undan. Anda ar just traning och ater traning art lasa och skriva det enda som hjalper 
(H0ien & Lundberg, 1992, s. 27). "Detar bara genom lasning som bam lar sig art lasa" 
(Smith, 1986, s. 7). Dessa tre forskare ar overens om traningens betydelse, aven om de 
bar olika asikter om orsakerna till dyslexinllas- ocb skrivsvarigheterna. Dear inte ens 
overens om namnet pa dem. De bar bamen slutar ofta tro pa sin fOrmaga att lara sig och 
kan tidigt ta en negativ sjalvbild. De blir passiva, forsoker gamma sig undan for art inte 
synas. De kan ocksa ta till en motsatt taktik: forsoker kompensera sig genom att bli 
brakiga och utagerande. 

Manga vuxna berartar om sina negativa erfarenheter fran skolan. De kom dit som 
positiva, forvantansfulla sjuaringar men misslyckades gang pa gang med art prestera det 
som larama vantade sig av dem. Kanslan av otillrackhghet och vanmakt, av art vara 
mindre varda i kamraternas, 1ararnas ocb t.o.m. foraldrarnas ogon vaxte sig bela tiden 
allt starkare. Radslan, ja, t.o.m. angesten infor att lasa hogt ocb art formulera sig 
skriftligt, bar sedan foljt med upp genom aren. Manga har forsokt att pa alia upptankliga 
sart dolja sirt bandikapp infor arbetskamrater, chefer, vanner och t.o.m. infor 
familjemedlemmar. Detar forst nar de tart hjalp art bemastra sina svarigheter, som de 
vagar tala om dem. 

Vuxna bar numera bade mojlighet och rattighet att lara sig lasa och skriva och att 
vidareutveckla bristfalliga kunskaper. Grundutbildning for vuxna ordnas ide flesta 
kommuner. Vissa folkhogskolor bar speciallinjer for personer med las- och 
skrivsvarigheter, och studieforbunden ordnar pa en del orter liknande utbildning. Ofta 
har dock dessa personer svart att soka hjalp, eftersom deras daliga erfarenheter och 
svaga sjalvkansla Jagger stora hinder i vagen fOr att pa nytt ta kontakt med skolan. 

Olika teorier om orsakerna till dyslexi/Jas-och skrivsvarigheter 

Det finns mycket skrivet om dyslexi/las- och skrivsvarigheter. Litteraturavsnittet, som 
foljer, ar ingalunda fullstandigt. Det visar bl.a. de motsattningar som finns mellan olika 
forskare och pedagoger om orsakema till handikappet och bur man skall hantera det. 

De forsta forskningsrapportema om las- och skrivsvarigheter skrevs i slutet av 1800-
talet (Svardemo Aberg, 1995, s. 9). Redan 1877 myntades begreppet ordblindhet. Det 
var forst och framst lakare, som komi kontakt med personer med grava las- och 
skrivsvarigheter. Orsaken t111 svarigheterna ansags vara skador pa hjarnan. De kunde 
vara medfodda eller hero pa forlossningsskador eller sjukdom. 

4 



Under de senaste decenniema bar diskussionema kring hjamans betydelse for 
handikappet varit lagmalda. Forst pa senare tid bar intres~,et ater vackts for 
neurofysiologisk forskning i debatten om dyslexi/las- och skrivsvarigheter (ibid, s. 1 0). 

Albert Galaburda vid Harwarduniversitetet i USA undersokte under mitten av 1980-
talet atta hjamor frfm avlidna dyslektiker. Han fann dc1 avvikelser, som inte fanns i 
hjamor fran patienter utan dyslexi. Planum temporale-regionema i storhjamans 
hemisfarer hade inte den normala storleksskillnaden pa vanster och boger sida utan de 
var lika stora hos dyslektikema. Vid mikroskopiska analyser av hjamoma upptacktes 
des~utom sma defekter i hjambarken. Defekterna bestod av dels ektopier, sma 
vartliknande bildningar av nervceller och nervtradar, dels dysplasier, avvikande 
anhopningar av nervceller och nervtradar. Uppkomsten av dessa defek:ter ansag 
Galaburda bero pa en kombination av genetiska anlag och hormonell paverkan. 
Defek:tema hade uppkommit i sjatte fostermanaden (ibid, s. 10 -11). 

Galaburdas forskning bar mott kritik. Antalet undersokta hjamor bar ansetts for htet for 
att mojliggora nagra sakra slutsatser. 

Forstoringen i boger tinninglob hos dyslektiker bar dock senare bekraftats pa levande 
forsokspersoner med dyslexi. Med hjalp av magnetkamerateknik (MRT) bar det varit 
mojhgt att i detalj studera hjamor pa levande personer (von Euler 1995, s. 28). 

lnom den genetiska forskningen forsoker man finna den eller de gener, som kan vara 
orsak till anlag for dyslexi. En forskargrupp i USA anser sig ha kunnat faststalla en gen, 
som ar avgorande och som lokaliserats till kromoson 6. Kanske kommer man i 
framtiden att genom ett enkelt blodprov tidigt kunna identifiera barn med arftliga anlag 
for dyslexi och satta in atgarder for att motverka det hotande handikappet (ibid, s. 28). 

Det finns tva lager bland lasforskare och pedagoget, och bada har olika uppfattningar 
om orsaker till och losningar pa dyslexi/las- och skrivsvarigheter. Det ena lagret anser 
att det finns en medicinsk forklaring: dyslexi beror pa neurologiska eller genetiska 
skador. Det andra lagret foredrar en pedagogisk forklaring: biologiska skador kan 
forekomma, men elever med las- och skrivsvarigheter bor ses i ett helhetsperspektiv, 
dar de sociala och pedagogiska faktorerna i bamets miljo betonas (Edlundh, 1995, s.5). 
Jag tar i fortsattningen upp litteratur av nagra forskare och forfattare fran varje lager. 
Jag uppeballer mig vid definitionen pa dyslexi/las- och skrivsvarigheter, orsaker till 
dem och pedagogiska atgarder. 

Medicinsk f"orklaringsmodell 

Rcpresentanter for denna modell ar bl.a. Torleiv Heien, Ingvar Lundberg och Ester 
Stadler. 

Torleiv Heien ar professor vid Hegskolen i Stavanger och ledare for Senter for 
Leseforskning 

Ingvar Lundberg ar professor i psykologi vid Goteborgs universitet. 
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Ester Stadler har Uing erfarenhet som specialHirare, grundvuxlarare och metodiklarare 
inom lararutbildningen. 

Begreppsdefinition 

"Dyslexi ar en speciell form av las- och skrivsvarigheter, som hanger samman med en 
brist i det fonologiska systemet" (H0ien & Lundberg, 1992, s. 17). Huvudproblemet ar 

· brister i ordavkodningen. Att kunna avkoda ord innebar att fOrsta att en bokstav star for 
ett ljud, att ljud och bokstaver satts samman till ord och att orden ger bilder, som skapar 
mening i det som star pa boksidoma. Fungerar inte ordavkodningen och 
ordigenkanningen, blir lasningen Iangsam, stakande och modosam. "Det ar som att 
cykla i motvind. Nar de (elevema) moter nya eller krangliga ord, hakar lasningen upp 
sig. De forlorar sammanhanget och tappar intresset. Forstaelseproblemen blir saledes 
sekundara foljder av den bristfalliga avkodningsformagan" (Lundberg 1992, s. 89). 
"Dyslexi kan karaktariseras som ett syndrom, en kombination av flera olika symptom, 
som vanligen upptrader tillsammans, utan att det alltid behover vara samma orsak och 
samma kombination" (Stadler 1994, s. 12). Dyslektiker finns pa aHa intelligensnivaer. 
Las- och skrivsvarigheter, som beror pa bristande pedagogiska insatser, sociala 
forhallanden, svag begavning och nedsatt syn och horse!, ar inte dyslexi, anser varken 
He~ien & Lundberg eller Stadler. 

Orsaker 

Skillnader i hjarnans uppbyggnad finns mellan dyslektiker och normallasare. Genom 
hanvisningar till flera hjamforskare, bl.a. A. Galaburda, forsoker forfattama visa att 
dyslexi har rieurologiska orsaker. Dyslexi ar en arftlig foreteelse. Handikappet i sig arvs 
inte utan de gener, som formed sig benagenhet for det. 

Pedagogiska atgiirder 

H0ien & Lundberg och Stadler anser att dyslektiska elever behover mycket vagledning 
och strukturerad undervisning for att na automatisk avkodning av ord. Tidig diagnos 
och behandling i form av specialundervisning av kvalificerade larare utanfor 
klassrummet ar nodvandiga. H0ien & Lundberg rekommenderar koncentrerade las- och 
skrivkurser pa 12-15 timmar per vecka. Bok+band, d.v.s. tryckt text med tillhorande 
ljudband Uag anvander genomgaende skrivningen "bok+band" for att betona enheten), 
anser de da vara effektiva hjalpmedel, liksom datateknologi och multisensorisk 
stimulering. Det senare innebar att flera av manniskans sinnen anvands under 
inlamingsprocessen. Rattstavningsproblemen iir svarare att komma till ratta med, och 
de visar en tendens att bli bestaende bela Iivet. Tester och diagnoser ar viktiga 
hjalpmedel i bade las- och skrivundervisningen. 

Pedagogisk fdrklaringsmodell 

Representanter for denna modell ar bl.a. Frank Smith och Bo Sundblad. 

Frank Smith har varit professor vid University of Victoria i Canada och har skrivit 
betydelsefulla bocker om lasning, skrivning, tankande och larande. Endast en av dem, 
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"Uisning", finns oversatt till svenska och den anvands inom lararutbildningen. Frank 
Smith fcrelaser om lasning, bl. a. i Sverige. 

Bo Sundblad ar lasforskare och larare vid lararutbildningen i Stockholm. Tillsammans 
med bl. a. Birgita Allard, som ar mellanstadielarare och psykolog, har han gett ut flera 
backer. 

Begreppsdefinition 

"Vi har alla varit dyslektist a fran borjan, och vi blir dyslektiska igen varje gang vi stalls 
infor nagot, som vi inte kan lasa" (Smith 1986, s. 166). Svarighetema uppstar inte darfor 
att en person ar dyslektisk eller har dyslexi, utan endast pa grund av att hon/han inte kan 
lasa. Botemedlet bestar alltsa endast av att lasa. "Det finns inga som heist bevis for att 
bam som har svart fOr att lara sig Hisa, men som inte uppvisar nagra andra symtom, 
skulle Iida av en hjamskada eller dysfunktion hos hjaman" (ibid, s. 167). 

Allard & Sundblad tar avstand fran benamningar som dyslexi, ordblindhet och 
hjamskador. De anser att "Iangsam lasutveckbng" ar det enda acceptabla namnet pa 
svarighetema. Biologiska defekter hos bam forekommer hos "nagra !a promille av alia 
sena lasare" (Allard & Sundblad 1983, s. 111 ). 

Orsaker 

Smith och Allard & Sundblad anser att las- och skrivsvarigheter beror pa skolans 
bristfalliga organisation, arbetssatt, laromedel, kunskapssyn och lararroller. Man kan 
inte vanta sig att alia bam skall lara sig lasa vid samma tidpunkt, med samma hastighet 
och med samma metoder (Smith 1986, s. 138-151 ). Allard & Sundblad havdar att barn 
med kanslomassiga och sociala problem av olika giad visar upp en Iangsam 
lasutveckling ... "om ett bam a!:,rnar kraft och energi at de konflikter som det ar uppfyllt 
av, sa blir det inte mycket over for t.ex. kunskapsutvecklingen" (Allard & Sundblad 
1983, S. 104). 

Pedagogiska atgarder 

Lasinlaming kraver inte nagra spec·iella inlamingsformagor (Smith 1986, s. 19). Det 
enda de vuxna behover tanka pa ar att inte stora qamen. Bam lar sig att lasa genom att 
kanna igen ord till utseendet, precis som de kanner igen trad, djur och ansikten. De 
vuxna skall tjana som vagledare, som forser bamen med intressant lasmaterial, som 
upplevs meningsfullt for bamen (ibid, s. 13). Affischer, gatuskyltar, broschyrer, reklam, 
menyer och serietidningar kan anvandas. 

Allard & Sundblad ser lasformagan som en naturlig utveckling av talformagan. Inget 
avkodningsmoment behovs for att trana lasteknik. Lararen ger bamen alfabetet och 
strukturen och litar sedan pa bamens egen formaga att hitta en metod att lara sig lasa. 
Traditionella laslaror och lasmetoder ar inte nodvandiga "De bam som har fattat att 
skrivet sprak ar ett system, som avbildar talat sprak, lar sig Hisa oberoende av och trots 
metoden" (Allard & Sundblad 1986, s. 49). I alia sammanhang maste lararen utga fran 
bamens tidigare kunskaper och forforstaelse. Sarskild hansyn maste tas till bam fnin 
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ord- och Hisfattiga miljoer. Alla bam maste fii utvecklas i sin egen takt och sjalva ta 
valja de texter och uppgifter, som upplevs meningsfulla for dem. 

Smith och Allard & Sundblad ar kritiska till traditionella Histest, dar losryckta ord lases 
efter varann. Lasfonnagan kan endast bedomas i Iopande, sammanhangande texter. Att 
utsatta barn, som hailer pa att lara sig lasa, for test och traditionella stodatgarder kan 
skapa angest och lasproblem, anser de. 

3. Ideella organisationer i Sverige mot dyslexi/His- och 
skrivsvarigheter 

Swedish Council of the International Reading Association (SCIRA) bildades 1964 
pa initiativ av professor Eve Malmquist i Link oping. SCIRA tillhor den intemationella 
organisationen International Reading Association (IRA), som har medlemmar i 90 
lander. 

Organisationen har sju lokalavdelningar i Sverige. Man kan bli medlem antingen i 
migon lokalavdelning eller i riksorganisationen. Medlemmama !ar tidskriften 
"Lasning", som kommer ut med tva nummer per ar. Medlemmama inbjuds ocksa till de 
forelasningar som organisationen ordnar i sainarbete med hogskolor och bib1iotek. 
SCIRA:s malsattning ar att: 

• "Stimulera forskning om reguljar lasutveckling och om undervisning och 
behandhng av bam med dyslexi 

• Stimulera studier av lasproblem pa alla undervisningsnivaer 

• Stimulera pubbcering av skrifter fran forskning eller metodisk praxis 
inom omradet 

• Bidra till utveckling av en forbattrad utbildning av larare for 
undervisning j vara sko]or. 

• genom konferenser och sammankomster av olika slag sprida kunskap om 
tillganghg data fn1n forskning och metodisk praxis, som har relevans for 
lasundervisning." (Informationsbrev: Om las- och skrivsvarigheter, aven 
kallat dyslexi) 

Svenska Forbundet fOr Specialpedagogik (SFSP) ar forst och framst ett pedagogiskt 
forum for specialpedagogiska fragor. Organisationen fOrsoker ocksa aktivt paverka 
politiska beslut pa central och lokal niva. 

Forbundet har 20 regionala fOreningar. Medlemmama ar bl.a. larare, skolledare, 
skolpolitiker, kuratorer och foraldrar. "Att undervisa" iir forbundets tidskrift. 
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SFSP:s mal ar att: 

• "forebygga och undanroja utvecklingshinder och skapa mojligheter for 
allsidig utveckling. 

• oka alia elevers delaktighet i skola och samhalle och forhindra 
segregation. 

• utveckla och starka sjalvkansla och trygghet. 

• sprida en helhetssyn pa individen, som utgar fn1n vars och ens 
forutsattningar och behov." (ibid) 

1984 grundades pa svenskt initiativ Rodin Remediation Academy. Fadem till 
skulptOren Auguste Rodin (1840-1917), som hade stora las- och skrivsvarigheter, har 
gett namn at akademin. Trots att skolan ansag pojken Auguste helt obildbar, Iyckade 
fadem placera sonen i en ungdomskonstskola i Paris. Dar larde han sig lasa med 
motivationen att kunna Jasa om konst och konstnarer. Akademins syfte ar att pa 
vetenskapliga grunder utveckla nya diagnos- och hjalpmetoder for personer med 
talstomingar eller specifika svarigheter att lasa och skriva. (Osgard 1996) 

I Sverige har Svenska Rodinstiftelsen mot dyslexi bildats. Den Jeds av professor Curt 
von Euler vid Institutionenfor Neuro(vsiologi i Stockholm. (Stadler 1994, s. 123-124) 

Svenska Dyslexistiftelsen och dess stodforening Svenska Dyslexif6reningen bildades 
1990. Professor von Euler ar styrelseordforande i Svenska Dyslexistiftelsen. Stiftelsen 
bestar av svenska forskare pa dyslexiomradet: psykologer, spn\kvetare, 
arftlighetsforskare, neuroforskare och pedagoger. Svenska Dyslexiforeningens syfte ar 
att stodja stiftelsens arbete for dyslexiforskning, utbildning och information om dyslexi. 
Svenska Dyslexiforeningen ar oppen for aHa, som arbetar aktivt med problemet: 
speciallarare, specialpedagoger, logopeder, talpedagoger m.fl. Stiftelsen och foreningen 
arbetar i samverkan med Ftv1LS. (Osgard 1996) 

Forbundet Mot Las- och Skrivsvarigheter (FMLS) bildades 1979. Med stod fran 
bl.a. Utbildningsradion fick forbundet star publicitet och kom snabbt igang med sin 
verksamhet (Stadler 1994, s. 122-123). 1990 kom FMLS med i Statens Handikapprad 
och blev ilii.nned en erkand handikapporganisation. 

Organisationen har ca 45 lokalavdelningar och 3 500 medlemmar. Endast den som sjalv 
har His- och skrivsvarigheter kan bli fullvardig medlem. 

FMLS:s malsattning ar bl.a. att: 

• "Organisera och stOtta alla, bam och vuxna, som har las- och 
skrivsvarigheter 

• Verka for att forskola och skola ger aHa elever den stimulans, hjalp och 
tid de behover for att na en god las- och skrivformaga. 
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• Verka for art vuxna med las- och skrivsvarigheter ska ha ratt till god 
vuxenutbildning . 

• Verka for art samhallets tolerans mot personer, som har svart med det 
skrivna spraket, blir storre. 

• Sprida information om His· och skrivsvarigheter overallt och till alla." 
(Informationsbrev : Om las- och skrivsvarigheter, aven kallat dyslexi) 

FMLS driver sedan ert antal ar, med medel fran bl.a. Skolverket, "Skriv-Knuten". 
Personalen pa Skriv-Knuten ger rad och stod till barn och vuxna med las- och 
skrivsvarigheter. Det kan ske vid personliga besok eller per telefon. Man tar ocksa emot 
studiebesok av bl.a. skolpersonal, arbetsformedlare och forsakringskassepersonal. 
Skriv-Knuten finns i Stockholm. 

FMLS ger ut "FMLS-Bladet" och skriftserien "Las och skriv Information". (ibid) 

FodildrafOreningen fOr Ordblinda Barn (FOB) grundades 1992. Foreningen finns i 
Solna. Hosten 1993 startade FOB en skola for mellan- och hogstadieelever med 
dyslexi/las· och skrivsvarigheter (Stadler 1994, s. 23-24). 

4. Laskunnighetsundersokningar 

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (lEA) 
jamfor skolprestationer i olika Hinder och undersoker faktorer, som ar betydelsefulla for 
undervisning och utbildning. 1988 fartades beslut om att genomfora en 
laskunnighetsundersokning. 1990-91 genomfordes undersokningen och ett 30·tal Hinder 
deltog. Landerna fran sodra halvklotet deltog under hostterminen och landerna fran 
norra halvklotet under v{lrtenninen. Den svenska undersokningen bar skett med stOd 
fran Skolverket. 

Ert representativt urval av nioaringar och fjortonaringar fdin varje land ingick i 
undersokningen. Fdin Sverige bestod urvalet av ca 4 000 elever i arskurs 3 och ca 3 500 
elever i arskurs 8. Totalt deltog ca 210 000 elever. 

Samma lasprov, oversatt till respektive lands undervisningssprak, anvandes. 
Skonlitterara texter, faktatexter och informationsmaterial som kartor, tabeller och 
diagram ingick i testmaterialet. 

Undersokningen visade art svenska nio- och fjortonaringar laste bra jam fort med elever . 
i andra lander. 
Vid liisning av skonlirteriira texter kom svenska nioaringar som nummer tre och svenska 
fjortonaringar som nummer tva. 
Nar det giiller faktatexter kom nioaringarna som nummer tva och fjortonaringama som 
nummer mo. 
Vid lasning av kartor, tabeller och diagram korn nioaringarna och fjortonaringarna som 
nummer fyra i sina aldersgrupper. 
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Flickoma presterade nagot battre an pojkarna i bada aldersgruppema, framfor allt nar 
det gallde skonlitterara texter. Nar pojkarna presterade b~ttre an flickoma, handlade 
uppgiftema oftast om att tolka inforrnationmaterial, d.v.s. kartor, diagram och tabeller. 
Lasformagan varierade mindre inom flickgruppema an inom pojkgruppema. 

En allvarlig brist upptacktes bland de for ovrigt goda resultaten. En grupp pa ca 4 
procent av elevema i arskurs 8 Hi.ste samre an genomsnittselever i arskurs 3. Bland de 
svagaste lasarna fanns betyd1igt fler pojkar an flickor. (Hur i all varlden laser svenska 
elever? 1995, s. 3-5) 

Svenska skolors mojligheter att hjalpa elever att m1 goda resultat har forsamrats under 
de senaste aren. 1995 uppgav farre elever an tidigare ar att de kan Ia den hjalp de 
behover. En undersokning i grundskolan fran 1995 tyder pa att elevemas lasfOnnaga 
under det andra och femte skolaret ar pa vag att minska. (Bilden av skolan 1996, s. 30) 

5. Den ~venska grundskolan. Lpo 94 

Den svenska skolan har utvecklats mot en mal- och resultatorienterad verksamhet. I 
nuvarande laroplan "1994 ars laroplan for det obligatoriska skolvasendet (Lpo 94 )", 
finns mal uppstallda for eleven dels att strava mot dels att ha uppnatt efter fern 
respektive nio ar. 

I kursplanema i svenska for grundskolan betonas sprakets grundlaggande betydelse for 
a11t kunskapsinhamtande. "Skolans undervisning skall ge elevema mojligheter att 
anvanda och utveckla sina fardigheter i att tala och lyssna, lasa och skriva. De skall Ia 
mota skonlitteraturen, grundlagga goda lasvanor och lara kanna delar av vart kulturarv". 
(Regier for malstyming: grundskolan 1995, s.142) 

Bland "mal att strava mot" finns foljande upptagna: 

"Skolan skall i sin undervisning i svenska strava efter att eleven 

• kan Jasa och forsta texter av olika slag, sasom skonlitteratur, faktatexter 
och dagstidningars artiklar i allmanna amnen och kan anpassa lassattet 
till textens karaktar och till syftet med lasningen, 

• utvecklar sin fantasi och lust att lara genom art lasa litteratur och skapa 
med hjalp av spraket, 

• gama Hiser pa egen hand for att stilla sin nyfikenhet och uppna personlig 
tillfredsstallelse, 

• i samtal med andra kan uttrycka de kanslor och de tankar litteraturen 
vacker, 

• lar karma svensk skonlitteratur fran olika tider och i skilda former, tar 
kunskaper om '-"entrala forfattarskap och darigenom b1ir fOrtrogen med 
svensk kultur, 
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• lar kanna skonlitteratur fran de nordiska landema och fran andra delar av 
varlden och :far forstaelse for kulturens mangfald." (ibid, s. 143) 

I slutet av nionde skolaret skall elevema bl.a. ha uppnatt foljande mal: 

• "kunna lasa till aldem avpassad skonlittertur, saklitteratur och 
dagstidningars artiklar i allmanna amnen med god forstaelse sa att 
innehallet kan aterges sammanhangande, 

• kunna skriva berattelser, brev, sammanfattningar och redogorelser sa att 
innehallet framgar tydligt, 

• kanna till nagra av de stora skonlitterara verken ochforfattarskapen som 
ingar i vart kulturarv." (ibid, S. 146) 

Benamningen "elever med las- och skrivsvarigheter eller dyslexi" fOrekommer inte i 
Lpo 94. Det sags dock i laroplanen att "skolan har ett sarskilt ansvar for de elever som 
av olika anledningar har svarigheter att na malen for utbildningen. Darfor kan 
undervisningen aldrig goras lika for alla." (lbid s. 70) 

I fjarde kapitlet 1 § av skollagen sags att "sarskilt stod skall ges till elever som har 
svarighetef i skolarbetet. II (ibid, S. 17) 

I grundskoleforordningens femte kapitel 14 § sags att "en elev skall ges 
stodundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att na de mal som minst 
skall ha uppnatts vis slutet av det femte och nionde skolaret eller om eleven av andra 
skal behover sarskilt stod." (ibid, s. 60) Beslut om sarskilt stod enligt femte kapitlet 
fattas av rektor. 

Genom okad individualisering skall skolan na dessa mal. Manga larare befarar att 
malen bhr svara att na, eftersom kommunema sparar och klassema blir a11t storre. 

6. Barn och kultur 

De kulturpolitiska malen 1974 

Kulturpolitiken under 1970-talet astadkom en vidgad syn pa kulturens roll i det svenska 
samhallet. 1974 faststallde Sveriges Riksdag de kulturpolitiska malen. Enligt dessa skall 
kulturpolitiken 

- "medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
forutsattningar for att denna frihet skall kunna utnyttjas 

- ge manniskor mojlighet till egen skapande aktivitet och framja kontakt 
mellan manniskor 

- motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturomradet 
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- framja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 
kulturomradet 

- utformas med hansyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov 

- mojliggora konstnarlig och kulture11 fomyelse 

- garantera att aldre tiders kultur tas tillvara och levandegors 

- framja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturomradet over 
nationsgransema." (Boija med bamen! En skrift om bam- och 
ungdomskultur i kommunema 1980, s. 19-20) 

Alia malen beror bam och ungdomar, men det ar malet om eftersatta b'Tllpper, som 
direkt tar upp deras behov. Utredningen fick kritik for att barn och ungdomar hade 
glomts bort i utredningsarbetet. De kulturpolitiska malen frfm 1974 kompletterades 
darfOr 1978 med Barnkulturpropositionen. 

Malsattningar for barnbiblioteken 1975-76 

Under 70-talet byggdes bamomsorgen ut. Bamen.kom att sta i centrum av bade 
samhalls- och kulturdebatten. Barnbibliotekarierna inom Sveriges Allmanna 
Biblioteksforenings (SAB) specialgrupp for bam- och tonarsverksiunhet utarbetade 
1975-76 malsattningar fOr bambiblioteken. Dar skrev man bl.a.: 

• "Barnbibhotekets mal ar att na ut till alla barn 

• Barnbiblioteket ska aktivt soka upp de bam som av fysiska, psykiska, 
sprakliga eller social a skal inte utnyttjar biblioteket 

• For att forverkliga malsattningen att na ut till alla bam maste biblioteket 
aktivt soka upp och samarbeta med de organisationer, institutioner e11er 
enskilda som arbetar med bam och sprida information om bocker, 
lasning och bibliotek." (Barnsparet 1994, s. I 7) 

Det viktigaste bibliotekspolitiska dokumentet under 1980-talet ar 
Folkbiblioteksutredningen. Folkbibliotekens arbete beskrivs som dels en kulturuppgift, 
dels en inforinationsuppgift. 

Kulturuppgiften handlar om ansvaret for bocker och lasning. "Genom att standigt soka 
vagar att oka bockernas tillganglighet kan folkbiblioteket gora betydelsefu11a insatser 
for att framja lasning bland breda befolkningsgrupper, inte minst bland bam och 
ungdom." (Folkbibliotek i Sverige 1984, s. 12) 

lnformationsuppgiften handlar om att minska informations- och ·kunskapsklyftoma i 
sanihallet. I utredningen star b1.a. : "Genom uppsokande arbete skall folkbiblioteket 
stimulera fler manniskor att utnyttja bibliotekets kunskapsresurser." (ibid, s. 13) · 
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Det konstateras att samverkan ar en forutsattning for att kunna bedriva effektiv 
uppsokande verksamhet. Sju samverkansomn1den for folkbiblioteken sags finnas i alla 
kommuner, bl.a. skolan, studieforbunden och ungdomsorganisationerna (ibid, s. 91). 
For samverkan med skolan sags det : 

"Folkbibliotekens funktion ar att pa olika satt komplettera och samverka med 
utbildningsvasendets bib1iotek, inte att ersatta dem. Inom ramen for sina kultur~ och 
informationsuppgifter ar folkbibliotekets roll enligt var mening i det pedagogiska 
arbetet att 

• komplettera med fack~ och skonlitteratur i olika amnen och 
utbildningssituationer fran lagstadium till hogskoleniva, 

• i samarbete med Jarama lara eleverna anvanda folkbiblioteket, 

• stalla sina specialkunskaper om 1itteratur till forfogande for larare och 
elever i Jasframjande verksamhet och att 

• medverka i Hirarpersonalens fortbildning." (ibid, s. 94) 

FN:s barnkonvention 

FN:s barnkonvention, som Sverige ratificerade 1990, ar ett viktigt dokument for 
biblioteken. Det innebar att de ratificerande statema skall arbeta for barnens basta. 
Flera av konventionens artiklar beror fragor, som ar aktuella for bibliotek och 
barnkultur. 

"Artikel 13 
1. Barnet skall ha ratt till yttrandefrihet. Denna ratt innefattar frihet att 
oberoende av territoriella granser soka, motta och sprida infonnation och 
tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnarlig form eller genom 
annat uttrycksmedel som barnet valjer. 

Artikel28 
1. Konventionsstatema erkanner bamets ratt till utbildning och i syfte att 
gradvis forverkliga defl.!la ratt och pa grundval av lika mojligheter skall de 
sarskilt 
[a) gora grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillganglig for alla~ 

Artikel29 
Konventionsstatema ar overens om att bamets utbildning skall syfta till 
att 
[a] utveckla bamets fulla mojligheter i fraga om personlighet, anlag och 
fysisk och psykisk formaga~ 

Artikel 31 
1. Konventionsstaterna erkanner bamets ratt till vii a och fritid, till Jek och 
rekreatlon anpassad till bamets alder samt ratt att fritt delta i det 
kulturella och konstnarliga livet. 
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2. Konventionsstatema skall respektera och framja bamets ratt att till 
fullo delta i det kulturella och konstnarhga livet och skall uppmuntra 
tillhandahallandet av lampliga och lika mojligheter for kulturell och 
konstnarhg verksamhet samt for rekreations- och fritidsverksamhet." 

"Svar pa tal om barnbibliotek" 

Bam- och ungdomskommitten inom SAB stall de 1993 samman en pamflett med 10 
argument for bambiblioteksverksamhet "Svar pa tal om bambibliotek''. De 10 · 
argumenten ar: 1. Kulturargumentet 2. Laskunnighetsargumentet 3. 
Rattighetsargumentet 4. Kunskapsargumentet 5. Livskvalitetsargumentet 6. Invandrar
och flyktingargumentet 7. Narhetsargumentet 8. Det ekonomiska argumentet 9. Det 
kulturdemokratiska argumentet 10. Det manskliga argumentet. (Bamsparet 1994, s. 
257-261) 

Kulturpropositionen 1996/97 

Regeringens proposition 1996/97: 3 Kulturpolitiken foreslas ersatta 1974 ars 
kulturproposition. Regeringens forslag till mal for kulturpolitiken ar att 

"- varna yttrandefriheten och skapa reella forutsattningar for alia att 
anvanda den, 

- verka for allas mojlighet till kulturupplevelse och eget skapande, 

- motverka kommersialismens negativa verkningar och framja kulturell 
mangfald, konstnarlig fomyelse och kvalitet, 

- bevara och bruka kulturarvet, 

- framja intemationellt kulturutbyte och mbten mellan olika kulturer 
inom landet." (Regeringens proposition 1996/97: 3 Kulturpolitiken, s. 27) 

Flera remissinstanser anser att 1974 ars mal, att kulturpolitiken skall utformas med 
hansyn till eftersatta grupper, bor behallas. 

En bibliotekslag foreslas bli inford. Den overensstammer i huvudsak med 
Kulturutredningens forslag. 

Skalen till den foreslagna lagen ar att biblioteksservicen pa manga stallen i landet har 
forsamrats. Bokanslag och uppsokande verksamhet har reducerats. Alternativa 
driftsformer har provats och ratten till avgiftsfria tan har ifragasatts. 

I lagen sags att varje kommun ska11 ha folkbibliotek och att det i grundskolan och 
gymnasieskolan skall finnas skolbibliotek. Kommunemas ansvar for en bra 
biblioteksservice at bam och ungdomar lyfts sarskilt fram . Ansvarsfordelningen mellan 
statens, landstingens och kommunemas biblioteksverksamhet anges ocksa. 
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Lagen syftar till att garantera avgiftsfria hokUm i kommunema. Informationssokning i 
databaser m.m. regleras inte i lagen. 

Regeringen understryker vikten av att alla medborgare ges mojlighet att anvanda IT, 
eftersom risken for informationsklyftor annars okar. I budgetpropositionen for 1997 
fOreslar regeringen att ett sarskilt utvecklingsstod overgangsvis skall finnas for 
anslutning av huvudbibliotek och lansbibliotek till SUNET. Dessa bibliotek ffu 
harigenom battre till gang till natverk och databaser och kan erbjuda 
biblioteksbesokarna stOrre mojligheter att soka information. Staten satsar engangsvis 
sarnmanlagt 62 miljoner kronor. Stodet upphor efter tva ar och de berorda komrnunema 
forutsatt sedan sjalva svara for kostnaderna (ibid, s. 49-52). 

Ett statlit,rt stOd foreslas bli infOrt fr.o.m. 1997 for inkop av litteratur till folk- och 
skolbibliotek. Regeringen foresH1r i budgetpropositionen for ar 1997 att 25 miljoner 
kronor anvisas for det nya stodet. 

Skalen till regeringens forslag ar att forsaljningen av barn- och ungdomsbocker sjunkit 
under 1990-94 och att utlaningen av dessa bOcker ocksa minskat vid landets bibliotek. 
Minskningen har varit mest frarntradande bland de yngsta bamen och bland barn till 
lagutbildade foraldrar. En utveckling med avtagande litteraturforsaljning och utlaning 
hotar utgivningen av kvalitetslitteratur och pa sikt det svenska spraket och 
yttrandefriheten. 

Bidraget skall anvandas for inkop av litteratur till bam och ungdornar och det kan ocksa 
anvandas for inkop av talbocker. Tyngdpunkten skall alltsa ligga pa bam- och 
ungdomstitlar men viss litteratur for vuxna kan inga, eftersom ungdomar ocksa laser 
vuxenlitteratur. Ett villkor for bidraget ar att kommunema inte minskar sina egna 
bokanslag. De skall dessutom bifoga planer for Hisframjande atgarder. Utover 
samarbetet med bibliotek, skola och barnomsorg kan t.ex.den lokala bokhandeln, 
folkrorelserna, foreningslivet och foraldragrupper rn. fl. engageras. 

Staten kultumld fordelar stOdet. (ibid, s. 52-54) 

Ett engangsanslag om 5 miljoner kronor anvisas tilllasframjande verksamhet for barn 
och unga. Anslaget skall avse las- och skrivframjande projekt/kampanjer eller enstaka 
arrangemang som t.ex. litteraturlager. 

Anslaget kan sokas av bibliotek men ocksa av folkbildningsforbund, folkrorelser, 
ideella foreningar rn.fl . 

Statens kulturrad fordelar ocksa detta stod. (ibid, s. 54-55) 
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7. Talbocker och kassettbocker 

Lastraning och laslust 

Alia bam, antingen de har las- och skrivsvarigheter eller inte, behover litteratur av 
seriosa och kvalitetsmedvetna fOrfattare. Kerstin Rimsten-Nilsson ger i "Barnbocker 
och laslust" bl.a. foljande anledningar till varfor bam- och ungdomsbocker behovs: 

• "Barnbocker ger till fallen till gemenskap. Ibland handlar det en bart om hoglasning 
tillsammans, andra ganger om samtal kring det man last. 

• Det finns barnbocker som fonnedlar kulturarv och som speglar viktiga drag i var 
kultur." (Rimsten-Nilsson 1981, s. 46-47) 

Barnlitteraturens funktioner kan enligt Bo M0hl och May Schack delas upp i fyra 
grupper: 

1. Bamlitteraturen som underhallning och fascination. 

2. Barnlitteraturen som infonnation och didaktiskt medel. 

3. Barnlitteraturen som terapi . 

4. Barnlitteraturen som medel for bamets utveckling. (M0hl & Schack 1981 , s. 97) 

Alia bam behover backer, som vacker deras fantasi. M0hl & Schack definie·rar i "Nar 
bam laser" fantasi sorn "ett idemassigt overskridande av det omedelbart narvarande". 
Fantasin framjar barns utveckling, bade kognitivt och emotione1lt. Fantasin kan vara 
uttryck for: 

1. Eskapism 
2. Bearbetning och kritik 

3. Expansion 

- individen onskar fly, komma bort. 
- individen kan bearbeta det narvarande och darmed 
foregripa icke-narvarande forhallanden, vilket ar grunden 
for forandringar. 
- individens uttryck for nyfikenhet och "livsgladje". (ibid, 
s. 78) . 

En och samma bok kan enligt Mehl & Schack fungera bade infonnativt och 
terapeutiskt. Den speciella funktionen uppstar i samspelet mellan en viss bok och ett 
visst bam. Man kan alltsa inte sakert faststalla att en bok har en bestamd funktion, 
endast att en bok har en effekt pa ett visst enskilt barn i en bestamd situation. 

Uisforskare fran bade den medicinska och den pedagogiska forklaringsmodellen ti11 
dyslexi/las- och skrivsvarigheter slar fast att lastraning ar viktigt och att det galler att 
vacka laslust. For aldre elever galler det att bryta en ond cirkel: de bar lart sig att 
undvika Hisning och pa sa satt hindrats fran att utveckla sina fardigheter. Det galler att 
visa att bemastrandet av svarighetema ger gladje och t11lfredsstallelse (H0ien & 
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Lundberg 1992, s. 218). Ui.sningen skall vara "meningsfull, behaglig och en ofta 
forekommande aktivitet" (Smith 1986, s. 158). 

Ett satt att !a Jaslust for personer med las- och skrivsvarigheter ar att anvanda backer, 
som lasts in pa band. Metoden gar att utnyttja bade av barn och vuxna. 

Flera Hi.sforskare har rapporterat positiva effekter av arbetet med inlasta bocker. Ingvar 
Lundberg namner bl.a. Maria Carbo fran USA och A van der Leij fran Holland 
(Lundberg 1992, s. 91). Vander Leij har gjort en utvardering av metoden att anvanda 
bok+band (alltsa tryckt bok + inlasning av boken), och har da ocksa anvant sig av 
kontrollgrupper tillsammans med experimentgruppen. Han fann att metoden har en klart 
positiv effekt pa lashastighet och lassakerhet hos lashandikappade elever. Liksom Carbo 
bekraftade van der Leij enligt Lundberg att barnen verkligen tyckte om att arbeta med 
bok+band. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) 

Den storsta svenska producenten av inlasta bocker ar Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB). TPB kommer att omnamnas ofta i fortsattningen, och jag 
vil1 darfor borja med att presentera biblioteket och ge en bakgrund till dess nuvarande 
verksamhet. 

TPB ar nationelllanecentral for talbocker och punktskriftsbocker och "skall i 
samverkan med andra bibliotek i landet arbeta for att synskadade och andra 
handikappade far till gang tilllitteratur." (tpb : talboks- och punktskriftbiblioteket : en 
presentation) 

Det forsta biblioteket for blinda bildades i Sverige 1892 av Foreningen for blindskrift. 
Verksamheten byggde till storsta del en pa ideellt, oavlonat arbete. J 911 overtogs 
biblioteket av De Blindas Forening, sedermera Synskadades Riksforbund. Biblioteket 
framstallde ocksa studielitteratur i punktskrift for synskadade studerande. I borjan av 
1950-talet gjorde"den talande boken" sitt intag. 1955 startade produktion av inlasta 
backer, talbocker, i blygsam skala. Den har sedan successivt okat, for att nu vara uppe i 
over 3.000 titlar per ar (ibid). Boeker pa band blev mycket populara. Utlaningen av 
dessa gick snart om pu-nktskriftsutlaningen. Kassettbandspelarens intag pa 1970-talet 
underHi.ttade talboksHi.sandet. I slutet av 70-talet paborjades forsoksverksamhet med 
talb6cker for andra handikappgrupper an synskadade. 1980 overtog den svenska staten 
ansvaret for lashandikappades litteraturforsotjning. Biblioteket forstatligades och fick 
namnet Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Biblioteket leds av en styrelse, som 
ar utsedd av regeringen. Det bestar av ett kansli och tre enheter: produktionsenheten, 
utlaningsenheten och enheten for studielitteratur. TPB har ca 70 anstallda, varav 
ungefar 15 synskadade (ibid). En viktig uppgift for TPB ar att lamna information ti11 
bibliotek och andra institutioner om sin verksamhet. 

Talbocker 

Talbocker finns inte att kopa i handeln. De finns att Uma pa folkbiblioteken, och endast 
de som har ett fYsiskt eller psykiskt lashandikapp har ratt att lana dem. 
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Ui.shandikappade ar dock inte skyldiga att bevisa sitt handikapp utan bibhoteken skall 
anda formed! alan ( enligt Ingar Beckman-Hirschfeldt vid foredrag pa TPB: s studiedag 
25.4.1996). 

Talbocker tar framstallas utan upphovsmannens tillstand men bara av vissa 
organisationer. Talbocker !ar endast framstallas for utHining till grupper, som pa grund 
av handikapp inte kan lasa tryckta bocker. TPB, lansbiblioteken, Bibliotekstianst AB, 
Synskadades Riksforbund (SRF), SRF Tal & Punkt AB, Inlasningstjanst AB och Lyss 
AF har ratt att framstalla talbocker (Svardemo Aberg 1995, s. 37). 

Forfattare och oversattare far ersattning av staten, nar deras bocker kopieras som 
talbocker. Ersattningen utbetalas av Sveriges forfattarforbund (tpb talboks- och 
punktskriftsbiblioteket, en presentation, s. 4 ). 

Om en efterfragad titel inte finns tillganglig pa det lokala biblioteket, gar den i 
allmanhet att lana frfm ett annat bibliotek. Lansbibboteken har i alhnanhet stora 
talboksbestand. Dit vander sig oftast biblioteken, om en titel saknas i det egna 
bestandet. 

Om inte heller lansbiblioteket har boken, vander sig biblioteket till TPB. Lanetiden pa 
TPB for talbocker ar fYra veckor men kan utstrackas till tre eller sex manader. TPB 
ligger i Stockholm men lanar ut talbocker till alla folkbibliotek i landet. 

TPB kompletterar bibliotekens egna hestand med depositioner, alltsa ett stort an tal 
talbocker, som lanas uti sex eller t.o.m. tolv manader. Depositioner skickas ocksa ut till 
skolor och andra institutioner. 

TPB lanar inte ut till enskilda personer, med undantag av svenskar, som bor i utlandet. 
Dessa har inte tillg{mg till bibliotek, som kan fonnedla talbocker. 

Ratt att Hina talbocker har personer, som ar 

• "synskadade 
• rorelsehindrade 
• dyslektiker d. v.s. personer med las- och skrivsvarigheter 
• utvecklingstorda 
• afatiker 
• langtidssjuka 
• horselskadade (for horseltraning)." (Talbocker- inte bara for synskadade, 

infonnation fran TPB 1996, s. 5) 

Den, som villlana talbocker, kan ringa eller skriva till sitt lokala bibliotek och bestalla 
bocker. De skickas sedan b7fatis per post. Talbocker skickas a11tid portofritt till och fran 
biblioteket. 
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Talbocker kan inte kopas av enskilda utan bara lanas. Detar daremot tillatet att kopiera 
en talbok for eget bruk. Lansbiblioteken har ocksa ratt att kopiera talbocker. 

Statens Institut for Handikappfragor (Sffi) framstaller ocksa talbocker/kassettbocker for 
utlaning och forsaljning. SIH ingar inte bland de organisationer, som har ratt att 
tillverka dem utan upphovsmannens eller forlagets til1stand. Sill har ansvar for att 
tillhandahalla laromedel for handikappade inom det allmanna skolvasendet (ibid). 

Ca 50.400 talbocker finns hos TPB for utHining: skonlitteratur, facklitteratur och barn
och ungdomsbocker. Det finns talbocker pa andra sprak an svenska, och manga har 
kopts in fran respektive land. Vmje ar vaxer TPB:s talboksbestand med over 3.200 
titlar. Ungefar 1.800 ar framsttHlda genom TPB (Lena Bergman, 1995). Detta ska11 
jamforas med den svenska produktionen av svartskriftsbocker 1994, som da uppgick till 
13.800 bocker. Dari ingick skonlitteratur, facklitteratur, barn- och ungdomsbocker. 
11.700 var nya verk (Statistisk arsbok 1996 ). 

Bibliotekarier och redigerare pa TPB bestammer vilka backer, som ska11 kopieras som 
talbocker. Dessa personalkategorier samlas varje vecka till bokmoten, da de gar igenom 
dels nyutkommen litteratur, dels aldre litteratur, som lantagare el1er bibhotek foreslagit 
till inlasning. lnlasare av skonlitteratur hos TPB ar ofta skadespelare. Produktionstiden 
for en talbok ar ungefar sex manader. Den kan paskyndas, om det galler en speciellt 
aktuell bok, t.ex. en bok av arets nobelpristagare. 

Bibliotek (aven skolbibliotek) koper talbocker och paket med bok+band fdin 
Bibliotekstjanst AB och fran Lyss AB (Talbocker for lastraning 1996, s. 9). 

TPB:s talboksbestand 1996-07-01. antal titlar fOrdelade pa 
litteratu rkategorier 

Skonlitteratur vuxen 17.418 
Facklitteratur vuxen 15.202 
Skonlitteratur bam 4.950 
Facklitteratur barn 1.000 
LL-bocker och specialinlasningar 806 
Studielitteratur 5.411 
Boeker pa utlandska sprak 5.650 

(Manadsstatistik fran Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 
lamnad vid telefonsamtal 20.11 . 1 996) 

Kassettbocker 

Kassettbocker ar en kommersiell produkt. De finns att kopa i handeln men gar ocksa att 
lana pa bibliotek. Kassettbocker framsta11s inte genom TPB utan av andra fOretag pa 
kommersiell bas. For att framstalla kassettbocker kravs upphovsmannens tillstand. De 
tar saljas fritt och Umas av vem som helst. Endast nagra hundra titlar finns inlasta, de 
flesta fOr vuxna. Som jamfOrelse finns ca 50.400 talbocker tillgangliga pa TPB 1996. 
Kassettboken fOljer inte a11tid den tryckta bokens text. Den kan vara forkortad eller 
bearbetad, medan talboken alltid maste folja den tryckta boken. Detta ar viktigt att veta, 
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om man vill anvanda en talbok eller kassettbok, och tanker lasa den tryckta boken 
samtidigt. som man lyssnar. Ar en bok utgiven som kassettbok, kan den i allmanhet ·inte 
lasas in som talbok (Ingar Beckman-Hirschfeldt vid foredrag pa TPB:s studiedag 
25.4.1996). 

8. InHisningar for olika grupper 

Synskadade 

De fiesta talbocker gors for synskadade. Det ar den grupp, som lanar mest talbocker pa 
folkbiblioteken . Jnlasningarna gors i normal Hishastighet av endast en upplasare och 
utan ljudeffekter. Den synskadade vill sjalv tolka texten och onskar darfor en objektiv 
inHisning. Andra lashandikappade lanar ocksa dessa talbocker. Allt fler personer med 
las- och skrivsvarigheter h\nar dem fOr lastraning men kanske mest for ren 
upplevelselasning. Skolungdomar kan med talbockemas hjalp lasa samma bocker som 
sina kamrater och sedan delta i diskussiom!rna om dem. De behover pa sa satt inte 
kanna sig utanfor pa grund av sitt handikapp vid dessa tillfallen. (Onnestam 1995) 

Talbocker for Uistdining 

For personer med las- och skrivsvarigheter finns talbocker inlasta i olika hastigheter, 
antingen tva eller tre : en nonnal, en Hingsam och en extra Iangsam. Talbockerna firms 
for alia stadier pa grundskolan och for vuxna. Samtidigt som man lyssnar i den 
hastighet , som passar bast, laser man den tryckta boken. Ett annat namn for talbocker 
och kassettbocker, som forpackas tillsammans med den tryckta boken, ar bok+band 
(Bergman 1995). Bandet i en bok+band-forpackning kan alltsa vara antingen en talbok, 
en inlasning efter de foreskrivna inskrankningama i upphovsrattslagen, eller en 
kassettbok, en inlasning framstalld pa kommersiell bas. Nar jag i fortsattningen talar om 
bok+band, kan inlasningen i forpackningen alltsa vara antingen en talbok, inlast i en 
eller flera hastigheter eller en kassettbok 

SpecialinUisningar 

Det finns ocksa talbocker for utvecklingsstOrda. Dessa talbocker ar ofta inlasta 
Uingsamt, extra tydligt och med stor inlevelse. Ljudillustrationer och flera roster 
fOrekommer for att underlatta tolkningen. Det ar tankt att man, samtidigt som man 
lyssnar, skall titta i den tryckta boken. Inlasaren kommenterar bilderna och talar om nar · 
det ar dags att vanda blad. Dessa talbocker gar ocksa att anvanda for personer med 
dyslexi/las- och skrivsvarigheter (ibid). 

Facklitteratur for seende . 

TPB har relativt nyligen borjat producera denna typ av talbocker. De ar lampliga bl.a. 
for dyslektiker. Det ar faktabocker som ar inlasta som talbocker. lnlasningama ar 
avsedda att anvandas tillsammans med den tryckta boken. I den tryckta boken firins 
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manga bilder. Det forutsatts att lasaren tittar pa bildema samtidigt som han lyssnar pa 
bandet. Har finns inga bildbeskrivningar, som i fackbocker inlasta for synskadade. 

For barn och ungdomar finns faktatalbocker, som har namnet "Fakta i narbild". De 
omfattar over 20 ohka amnen, bl.a. historia, geografi och medicin (ibid). 

Talbocker for invandrare 

TPB har en invandrarbibliotekarie, som har till uppgift att ta fram talbocker pa 
frammande sprak. Dessa talbocker gors for invandrare med lashandikapp av olika slag. 
Troligen kanner endast ett lata! invandrare ti11 rattigheten att lfma talbocker. Talbocker 
finns pa ca 40 frammande spn1k. Det storsta bestandet ar pa finska: ungefar 2.000 titlar. 
Egentligen borde biblioteken arbeta for invandramas "dubbla spn\kratt" , bade den som 
handlar om ratten att lara sig det nya hemlandets sprak (med hjalp av talbocker pa 
svenska) och ratten att behalla hemspn1ket (med hjalp av talbocker pa hemspn1ket) 
(Kindenberg, 1990). 

TPB anskaffar talbocker for invandrare pa tre si:itt: koper talbocker fran andra lander, 
Hlnar dem fdin andra lander och producerar egna. Bade vid inkop och Hin utgor ofta en 
annorlunda teknik ett hinder. I regel gar det dock att omredigera banden i Sverige. 
Copyrightbestammelsema i ursprungslandet kanliindra bade kopiering och forsaljning. 
Enda mojligheten for TPB blir da att forsoka fa tag pa enstaka Jan till enstaka lantagare 
(Tapaninen, 1992). 

Att producera talbocker i Sverige pa frammande sprak ar oftast en lang och besvarlig 
process. Att hitta en person, som bade ar kunnig i det aktuella spraket och dess htteratur 
och som dessutom har tid och intresse att gora inlasningar ar svart. TPB och dess 
producenter finns i Stockholm, och darfor bor inlasaren heist bo dar. 

Politiska forandringar i andra lander marks ocksa i talbokssammanhang. Det var forr 
nastan omojligt att gora inkop fnin Osteuropa, men efter kommunismens sammanbrott 
har det blivit lattare. De baltiska landema har problem att ffi tag pa material, och TPB 
skickar darfor tomma band och/eller kassetter. De backer, som TPB bestallt, overfors 
darefter pa de svenska banden och skickas tillbaka till Sverige (ibid). 

Kurslitteratur for studenter 

Studenter med lashandikapp, daribland dyslexi/las- och skrivsvarigheter, som studerar 
pa universitet och hogskolor, har ratt att Ia sin kurslitteratur inlast. Denna moj1ighet har 
de inte under sin t:,'nmdskole- och t:,')'mnasietid, och detta innebar ofta stora svarigheter 
for dem. TPB framstaller kurslitteraturen pa det medium, som passar studenten bast: 
som talbocker, pa diskett eller med forstorad text Naturligtvis framstalls den ocksa, om 
sa onskas, som punktskrift. UtHiningen av kurslitteratur till studenter har okat med 12 
procent under det sista aret (Kjell Hansson vid foredrag pa TPB:s studiedag 25.4.1996). 
Detar utlaningen till studenter med dyslexi/las-och skrivsv.arigheter, som har okat mest. 
Uinetiden ar nastan obegransad och kan uppga till tre ar. Den litteratur, som framstalls 
for studenter, kan sedan Janas pa folkbibhoteken av andra Umtagare, som ar berattigade 
till talbokslan. Pa sa satt tillfor alltsa TPB biblioteken mer speciell Jitteratur (tpb : 
talboks- och punktskriftsbibliotekt : en presentation). 
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Vern lanar talbocker? 

Vid tre tillfcillen, 1990,1994 och 1995, harbibliotek i 30 kommurrerdeltagit i 
Hintagarundersokningar, som TPB har initierat (Jonsson 1995, s. 1-7). Under tva veckor 
pa hosten under de tre c'iren har bibliotekspersonalen antecknat och rapporterat vilka 
handikappgrupper som Umat talbocker (se tabell 6 nedan) och hur mycket vardera 
gruppen Hinat (se tabell 5 nedan). Det har varit huvudbibliotek i kommuner, som inte 
har lansbiblioteksfunktion. Kommunurvalet har TPB gjort t11lsammans med 
kulturradets statistiker. Det speglar landet geogratiskt och utgor ett representativt urval 
av kommuner av olika storlek. I de 30 kommunerna bor 20 procent av landets 
befolkning. 

1995 utokades undersokningen med ytterligare 13 kommuner (se tabell 4 nedan). TPB 
valde da kommuner med mer an 50.000 invanare. I dessa kommuner bor 11 procent av 
Sveriges befolkning. 

Ett brev och en blankett har sants till biblioteken fran TPB. Pa blanketten har sedan 
markeringar for lantagare och lan gjorts. I de flesta fall har bibhotekspersonalen kant 
tilllantagarens handikapp. I tveksamma fall har en forfragan gjorts. Endast ett 
handikapp har redovisats for varje person. 

De for min uppsats relevanta resultaten fdm undersokningarna redovisas i nedanstaende 
tabeller. Tabell 6 visar vilka handikappgrupper som Hinat talbocker vid tre 
undersokningstillfallen. Tabell 5 visar hur mycket vardera gruppen lanat. (Tabell 6 och 
5 ar sammansUillningar av de har ej medtagna tabellema 1 - 3.) Tabell 4 ger. 
motsvarande uppgifter fran den utOkade undersokningen 1995. 

Tabell6 

30 kommuner Antallantagare 
1990 1994 

Synskadade 2 237 74,7%. 2 121 73,3% 
Uingtidssjuka 231 7,7% 286 9,9% 
Rorelsehindrade 213 7,1% 163 5,6% 
Afatiker 89 3,0% 77 2,7% 
Horselsvaga 27 0,9% 27 0,9% 
Psykiskt utvecklingsstorda 66 2,2% 68 2,3% 
Personer med las och skrivsvarigheter ~ . _1~~~-4~ _ _ , _ _152 _ 5,3o/~ 

Summa: 2 995 100% 2 894 100% 
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1995 
3 077 72,7% 

392 9,3%' 
320 7,6%: 
84 2,0%! 

I 

42 1,0%; 
55 1,3%[ 

260 6,1% 
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Tabell 5 

30kommuner , Antal lao 

LJ~2Q__ ___ -- 1994 1995 
Synskadade 
Langtidssj uka 
Rorel sehindrade 
Afatiker 

: 10 908 80,3% 9 619 73,0% 12 802 73,9% 
887 6,5% l 277 9,7% l 769 10,2% 
852 6,3% 1 229 9,3% 1 410 8,1%' 
265 1,9% 303 2,3% 332 1 ,9%! 

Horselsvaga 116 0,9% 70 0,5% 102 0,6%. 
' 

Psykiskt utvecklingsstord_a _ 205 1,5% 144 1,1% 223 1,3%1 
Personer med las och sknvsvangheter ~- __ 1_?...2_ . _),6~ ___ 5jQ~_I <y~ __ 697 ~20%1 

Summa: 1 13 590 100% 13182 100% 17 335 100%! 

Tabell 4 

1995 --------------------···------ ---
13 kommuner Antal Antal 

la ntagare_ Ian 
Synskadade 926 78,1% 4 221 84,2% 
U'mgtidssjuka 81 6,8% 276 5,5% 
Rorelsehindrade 52 4,4% 221 4,4% 
Afatiker 8 0,7% 27 0,5% 
Horselsvaga 3 0,3% I 4 0,3% 
Psykiskt utvecklingsstOrda 21 I ,8% 123 2,5% 
Personer med las och skrivsvarigheter ___ 9_5 _ ?,0% 130 ~,6% 

Summa: ' 1 186 100% 5 012 100% 

En liten okning har skett av andelen Umtagare med las- och skrivsvarigheter (fran 4,4 
till 6,1 procent). Enligt l:e bibliotekarien pa TPB ar det viktigare att se pa antal 
H\.ntagare med His- och skrivsvfnigheter an antallan av denna kategori. Personer med 
las- och skrivsvarigheter lanar inte lika stort antal talbocker som ovri~:,ra grupper pa 
grund av sin ofta langsamma H.ishastighet. 

De synskadade lantagamas andel har sjunkit (frfm 74,7 till 72,7 procent). Antalet Um for 
denna kategori har ocksa sjunkit (fran 80,3 tlll 73,9 procent). Forandringarna fOr ovriga 
gruppers andel av lantagare och Ian ar sa sma att inga sakra slutsatser kan dras. (Jonsson 
1995, bilaga) 

1 :e bibliotekarien pa TPB uppger (vid ett telefonsamtal 15.2.1996) att regeringen i ett 
reg1eringsbrev till TPB angett att ta1boksutUmingen vid landets folkbibliotek bor oka 
med 5 procent per ar. Enligt SCB:s folkbiblioteksstatistik okade talboksutlaningen fran 
1993 till 1994 med 0,01 procent. TPB:s utHining av talbocker okade inte heller. 
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Orsakerna uppges vara att de lokala biblioteken har otillrackliga resurser att forrnedla 
kunskap om TPB:s hestand. Speciell personal for inkop av och information om 
talbocker finns endast pa de storre biblioteken. Resurser att inforrnera andra an dem, 
som redan liinar, finns i allmanhet inte. Kommunernas besparingar drabbar 
kulturomradet, eftersom kulturverksamhet, med undantag av kulturrninnesvard, ar ett 
frivilligt atagande. 

Danska erfarenheter 

Danmark ar ett foregangsland, nar det galler anvandandet av bok+band (Svardemo 
Aberg 1995, s. 44 ). Sedan 1988 har alla, inte bara de med handikapp, ratt att lana 
talbocker pa biblioteken (Vitzansky 1992, s. 74). Man har arbetat med att anvanda det i 
undervisningen i over 20 ar (Lau-Hongset 1992, s. 7). Joumahsten och forfattaren Sit:,rrid 
Thomsen, som sjalv haft grava his- och skrivsvarigheter, utvecklade redan i slutet av 
1960-talet tillsammans med Umtagama pa Viby bibliotek i Arhus pa Jylland material 
och metoder i talbokslasning. Hon berattar om sina erfarenheter i sin bok Vilja lasa men 
inte kunna. Hon skriver bl.a. : 

"Den lassvaga manniskan kan jamforas med Den lilla tlickan med 
svavelstickorna. 

Vi sitter utanfor i kylan. Radion rusar ofta ivag over stock och sten, ofta 
med obegripliga ord, som man inte hinner sla upp i farten~ Tv-texten gar 
inte att Jasa och ar, nar a11t kommer omkring, endast snutta:r och 
halmstran, och kvarlamnar en sugand.e kansla av att detta ar nagot, som 
tillhor ett rike, som ar stangt for oss. 

Det kan val handa att den Iilla tlickan med svavelstickoma verkar 
omodem i dag, men hon finns dar anda, till och med mycket 
patrangande, nar man har mott henne under sa manga ar. Hon sitter dar 
utanfor- medan julgran, ljus och den stora familjens sammanhallning 
vaxer i styrka, utanfor hennes rackvidcL" (Thomsen 1982, s. 30) 

Larama i Danmark fOrstod tidigt att talbokslasning var en arbetsfonn, som passade 
elevema i deras lasutveckling. De forsta undersokningama gjordes i slutet av 1960-talet 
(Svardemo Aberg 1995, s. 44). Man fann att elevema genom att anvanda bok+band bl.a. 
lattare fick ett sammanhang i det de laste. Metoden var sarskilt effektiv for: 

"1 . Den Jangsomme, ukoncentrerede lreser, der - ofte med strerkt 
ulystbetonade associationer til lresning i almindelighed - aldrig pa egen 
hand er kommet langt nok ind i en bog til at blive engageret (Jeg har sgu 
haft det dejlibJf, rna jeg ra bogen med hjem ?) 

2. Den visuelt hremmede lreser, for hvem det er en hjrelp at :fa 
sammenholdt klang- og ordbillede (Jeg f0lte det, som om det var mig 
selv, der ]reste sa godt.) . 
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3. Lreseren, hos hvem ordbilledet alene vanskeligt udl0ser et 
forestillingsbillede (Jeg kan meget bedre forsta, hvad det drejer sig om, 
niir jeg ogsa hmer ordene.)" (Elbek, Lresepredagogen 1969, s. 244, enligt 
Svardemo Aberg 1995, s. 44) 

Norska erfarenheter 

I Norge har kunskapen om bok+band i undervisningen varit ganska liten. Metoden har 
endast anvants inom specialundervisningen (T0nnesen 1992, s. 66 ). 1990 disponerades 
dock offentliga medel for att avhjalpa bristen pa talbocker tilllashandikappade (Carlsen 
& Mortyr 1992, s. 71 ). Tre undersokningar under 1990-talet, gjorda av Nordisk institut 
for leseforskning, har i stort visat pa positiva effekter. Elevernas koncentration och 
forstaelse av texten har paverkats pa ett tillfredsstallande satt. Metoden har forst och 
framst stimulerat helordslasning. De fiesta elever, sorn deltagit i undersokningarna, har 
tyckt att deras Jasfonnaga bhvit battre och att de !att ett okat Jasintresse (Svardemo 
Aberg 1995, s. 42-43). 

Enlibrt Torleiv H.0ien har aven invandrarelever nytta av bocker inlasta pa band. Eleverna 
!ar mojlighet att trana spniket genom att hera hur ord ska uttalas (Hoi en 1989, enligt 
Svardemo Aberg 1995, s. 43). 

Framtidens talbocker: DAISY 

''Talbocker ar bocker inlasta pa kassett". Sa lyder texten i TPB:s 
informationsbroschyrer. Framtidens talbocker blir antagligen digitala, aven om de, som 
spelats in pa kassett, ocksa maste finnas en tid framat. Talet haller redan pa att spelas in 
och spelas upp via en dator i staJiet for via en bandspelare. 

Digital Audio-based Information System (DAISY) ar ett digitalt talbokssystem, som 
utvecklats av TPB och Labyrinten Data AB i Falkoping. Eftersom det ar det enda 
digitala talbokssystem i varlden, kan det bli standard for alia talboksbibliotek och 
talboksproducenter (Onnestam 1995, s.2 i Teknikbilaga till Bibliotek for a11a 3/1995) 

Talet i DAISY ar uppdelat i delar, som kallas ''fraser". Delarna bildar tillsammans en 
databas. Lasaren kan skumma texten pa samma satt som en tryckt bok kan skumlasas. 
Hast1gheten kan okas utan att rostkvaliteten forsamras. 

DAJSY -fonnatet kan lat,rras och distribueras pa diskett eller annat datonnedium. TPB 
kommer antagligen atminstone fOr nagra ar framat att huvudsakligen anvanda cd-rom 
som distributionsmedium. En enda cd-romskiva kan innehalla 15-30 timmars 
uppHisning. Fran den talande innehallsforteckningen ar det 1att att hitta ratt stalle i 
texten. Det gar att satta bokmarken och att markera speciellt intressanta avsnitt. 

Talbocker inspelade pa kassett kan overforas till det digital a formatet. 
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PlexTalk 

Det japanska foretaget "Plextor" har framstallt en cd- romspelare, som inte kraver 
anslutning till en dator. Den ar anpassad till DAISY och ar billigare i inkop an en dator 
(enligt telefonsamtal med representant fOr Labyrinten Data AB). 

9. Inliisningar for skolan 

Laromedelskassetter 

Lassvaga elever har ofta svart att folja med undervisningen pa grundskolans mellan- och 
hogstadier. De nya elevaktiva arbetsmetodema och det undersokande arbetssattet, dar 
elevema sjalva letar information, har gjort det annu mer komplicerat. Forst pa 
hogskoleniva tar de studerande till gang till inlast kurshtteratur. 

Enlit,rt proposition 1993/94:100 fick Skolverket regeringens uppdrag att starta 
forsoksverksamhet med samordning, produktion och utvardering av 
laromedelskassetter, d. v.s .. larobocker inHista pa band fori fOrsta hand elever med 
grava las- och skrivsvarigheter. Laromedelskassetter i samhtHis- och naturorienterande 
amnen for elever pa mellan- och hogstadiet skulle produceras, anvandas och utvarderas. 

Uppdraget genomfordes i tva delprojekt: 

Det ena projektet, som Skolverket ansvarade for, rorde juridiska och ekonomiska 
betingelser for produktionen. 

Det andra projektet, som forlades till Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet, 
rorde utvardering av laromedelskassetter i undervisning (Skolverkets rapport nr 87 
1995, s. 7). 

Skolverkets rapport nr 87: Laromedelskassetter for dyslektiker 

Rapporten ar intressant bade for grundskolans larare och folkbibliotekens personal. Alia 
laromedelskassetter, som producerats i Sverige, finns tillgangliga pa TPB, och kan 
alltsa bestallas darifran (Ingar Beckman-Hirschfeldt vid foredrag i Skovde 17.9.1996 i 
samband med Dyslexikampanjens start). 

Projektledningen borjade arbetet med att skicka ut enkater till 30 skolor fordelade over 
hela landet. Avsikten med enkaten var att ta reda pa vilka larobocker som anvands i 
svenska, orienteringsamnen och naturorienterandeamnen pa grundskolans mellan- och 
hogstadier. Studiebesok gjordes pa m\gra inlasningsforetag. Ett av foretagen hade redan 
borjat med inlasning av laromedelskasetter. Kassettema ansags passa elever med las
och skrivsvarigheter, eftersom bi_ldema i bockema inte beskrevs Iika utforlit,rt som vid 
inlasningar for synskadade. TiUsammans med en dyslektiker fran FMLS lyssnade 
projekt1edningen igenom kassettema och forsokte bedoma om de var lampade for 
forsoksverksamh.eten. 100 laromedelskassetter av tio olika titlar ki>ptes in och med 
hjalp av enkatema kunde de skolor valjas ut, som kunde anvanda enkatema. 24 av de 30 
sko loma utsags och tillfragades om medverkan i projektet. 
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Under varen 1994 holts moten med Uiromedelsforfattarnas forening (LFF) och 
Foreningen svenska Hiromedelsproducenter (FSL). Ett ramavtal, d.v.s. ett avtal som 
skulle reglera royalty rnell-an foreningarna, diskuterades. Samtliga forlagsrepresentanter 
var tveksamma till iden med larornedelskassetter, eftersom de ansag att tekniken redan 
var omodern. I sHillet borde det satsas pa ny teknik, Lex. i form av cd-rornskivor. 
Kontinuerliga moten holls med foreningarna under hosten -94 och varen -95. Under 
somrnaren -95 undertecknades ramavtalet rnellan foreningama. 

Under hosten -94 utsags en referens!:,Jfupp, dar representanter for inlasningsforetag, 
FMLS, TPB och speciallarare ingick. Gruppens uppgift var att faststalla kriterier for 
inlasning av laromedelskassetter. Kriterierna var bade tekniska och pedagogiska, och 
uppfyllandet av dem skulle vara ett villkor for att erhalla produktionsstod. Endast nagra 
:fa forlag sokte detta stOd. De fiesta var villiga att sjalva sta for kostnadema for inlasning 
av larobocker. 

Skolverkets expert besokte under hosten -94 de 24 utvalda skolorna och infonnerade 
om projektet. Samtidigt delades laromedelskassetterna ut. En kartlaggning gjordes av 
vatje skola betraffande skolprofil, pedagogiskt arbetssatt och eventuell sarskild policy 
for elever med dyslexi/Ias- och skrivsvarigheter. KartHiggningen utgjorde underlag for 
urvalet av de atta skolor, som skulle delta med larar- och elevintervjuer om 
kassettboksanvandningen. Forutom intervjustudien skulle fOrsoksverksamheten 
utvarderas genom enkater med deltagande larare pa de 24 forsoksskolorna. 

70 procent av eleverna, som skolorna valt ut att prova laromedelskassetter, var pojkar. 
90 procent av de utvalda eleverna fick specialundervisning i svenska och 70 procent 
specialundervisning bade 1 svenska och matematik. En del fick dessutom extra stod i 
orienteringsamnen (mellanstadiet) eller samhallsorienterande amnen (hogstadiet) och 
engelska. 74 procent av de deltagande elevema hade !att diagnosen dyslexi och 9 
procent bade dyslexi och MBD/DAMP. 17 procent uppges ha haft annan diagnos, t.ex. 
allmant svagpresterande. 

I lararintervj uema pa 8 av de 24 forsoksskoloma deltog 17 Ia rare, varav 6 var 
mellanstadieli:irare, 3 hogstadielarare, 4 speciallarare pa mellanstadiet och 4 
speciallarare pa hogstadiet. 

17 elever fran de 8 sko1oma deltog i intervjuerna. 11 var elever pa mellanstadiet och 6 
pa hogstadiet. 

Lararnas syn pa laromedelskassetter 

Samtliga larare ansag det positivt med litteratur inlast pa band. Alia deltagande 
speciallarare hade nagon erfarenhet av art arbeta med talbocker i sin undervisning. Flera 
larare hade hjalpt sin a elever att lana talbocker for bade lastraning och 
upplevelselasning. En van}ig uppfattning bland larama var att skonlitteratur pa band ar 
ett utmarkt hjalpmedel i undervisningen. 
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Uiramas omdomen om Ui.romedelskassettema var dock skiftande. Uppfattningama var 
bade posit!va och negativa. Manga ansag det vardefullt att det finns larobocker inlasta 
pa band. De bor finnas tillgangliga om problem uppstfu for eleverna. Fler larobocker 
bor dock lasas in. 

Samtliga larare i undersokningen ansag att texterna pa laromedelskassettema i manga 
fall ar for svara for elever med las- och skrivsvarigheter. Texterna innehaller for mycket 
komprimerade faktaupplysningar och for mfmga svara ord och uttryck. Det bl ir problem 
med att forsta innehlillet och ta ut det vasentliga. 

En del elever ansags dock beharska texterna pa kassettema. Dessa elever utgor enligt 
lararintervjuema emellertid en minoritet, och de har egentligen endast problem med 
avkodningen av ord. De har for ovrigt god spraklig formaga. Nar nagon alltsa laser 
textema for dem, har de i allmanhet ingen svarighet att redogora for innehallet. 

Samtliga larare i undersOkningen hade negativa synpunkter pa kassettbockemas 
inlasning och paden praktiska tillampningen. Lashastigheten var for snabb och elevema 
klarade inte av att folja med i texten. Det var dessutom svart att hitta ratt pa banden. 
Kapitlen och avsnitten borde numreras efter rakneverken pa bandspelama. 
Handledningsmaterial efterlystes ocksa. 

Liksom for1agsrepresentanterna ansag flera larare att tekniken med laromedel pa band 
var omodem. Lassvaga elevers behov borde vara lattare att tillgodose med hjalp av 
datorer. Pa t.ex. en cd-romskiva kan lagras bade text, bild och Jjud. Med talsynteskort i 
datom kan sedan enstaka ord och hela texter lasas upp. 

Elevernas syn pa Uiromedelskassetter 

Majoriteten av elevema tyckte att laromedelskassettema utgjorde ett bra hjalpmedel, 
och de ville fortsatta att anvanda kassettbocker bade i skolan och hemma vid laxlasning 
och vid lasning for prov. De tyckte att det var lattare att lara sig och att komma ihag 
fakta . De ansag ocksa att kassettboken hjalpte dem med uttal av svara och krangliga 
ord. 

Bland negativa synpunkter uppgav elevema att lashastigheten pa banden var for snabb 
och att inlasningen lat a11tf0r monoton. De ansag vidare att det ibland fanns for manga 
svara ord, som inte forklarades. Det var dessutom svart att hitta pa banden. Liksom 
larama foreslog eleverna en annan teknik an laromedel pa band. 

10. "LattUist" litteratur 

Vad betyder "UittUist"? 

Nar en person hinner lasa och forsta undertexterna pa tv, anses det inte langre finnas 
behov av talbocker. Om lashastigheten Jigger mellan 140 - 165 ord/minut e11er darover 
gar det att lasa utan talboksstod (Lau 1992, s. 15). Vid mera onifattande texter med 
svara ord och uttryck kan dock bok+band aterigen vara till hjalp. 
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Till den lashandikappades hjalp har biblioteken inte bara talbocker och kassettbocker 
utan ocksa tryckta backer, som ar lattare att lasa an andra. Det kan vara bearbetningar 
av klassiker eller bocker, som forfattare skrivit med avsikt att de skall vara latta att lasa 
for nyborjarlasare eller lasretarderade. 

Vad ar dA en "lattHist'~ bok? Det finns olika uppfattningar om vad "lattHist" betyder, 
eftersom intryck och erfarenheter av Hi.sning ar individuella. Det ar svart att hitta 
objektiva matt pa uppleve1sen av en text. Bambibliotekskonsulent Birgitta Ahlen tar i 
sin bok Svart att lasa? Latta att lasa~ upp nagra faktorer, som paverkar lasbarheten och 
Hisforstaelsen: 

• Stilstorleken 
• Radavstandet 
• Textmassans uppdelning (frassattning, avbrott for bilder, hur luftiga sidoma ser ut) 
• Textmassans omffmg, kapitel och kapite]indelning 
• Huvudsatser och bara ia enkla bisatser (inga Hinga, krangliga meningar) 
• Omslagets utfonnning . 
• Bildmaterialet (heist manga illustrationer) 
• Ordvalet (korta, enkla, konkreta, malande ord. En !:,Tfans anses ga vid sju bokstaver) 
• lnneha.llet (som maste vara intressevackande) 
• Antalet personer (som inte tar vara for mtmga) 
• Handlingen (sorn bor vara rak och gama i dialogfonn) (Ahlen 1994,s. 30-31) 

Enhgt Birgitta Ahlen ar det viktif,rt att boken har ett Hingslande amne, en stark borjan 
och att bamen och ungdomarna kanner igen sig (Ahten 1994, s. 31 ). Detta bidrar ocksa 
till att boken uppfattas som "lattlast" . 

De flesta svenska bokforlag har givit ut serier av "lattHista" bocker, och manga av dessa 
backer finns ofta kvar pa skol- och folkbibliotekens hyllor. Bockema ar vanligen 
forsedda rned en speciell markering pa bokryggama och star dessutom pa egna hyllor. 
Detta galler bocker for de yngre lasama, medan de aldre bamens och ungdomamas 
bocker kan vara svara art hitta. Utgivningen av "lattlasta" bocker for dessa aldrar har 
inte varit 1ika stor som for de ynf,rre bamen (Tomfeldt 1993, bil.l ). Till deras hjalp har 
da biblioteken tryckta sammanstallningar av "lattlasta" bocker. Birgitta Ahlens Svart att 
lasa? Uitt att lasa~ ar en sadan. Ahlen har gjort ett urval av 400 "lattlasta" bocker for 
bam och ungdomar fran bokutgivningen 1 988-1993. Hon har forsett bockema med 
korta kommentarer och uppgett om och hur de finns inlasta pa band, t.ex. som talbocker 
for lastraning eller som specialinlasningar. Temaregister med rubriker som Deckare, 
Rysare, Mysterier, Karlek och vanskap och Roliga bocker finns ocksa liksom 
markeringar for vilka aldrar bockema ar lampade. 

Detar framfor allttre forlag, som idag ger ut bocker for lasare med migon fonn av 
lashandikapp: LL-forlaget, Opal och Hegas. Hegas har personer med dyslexi/las-och 
skrivsvarigheter som sin framsta mal!:,rrupp (Arvidsson 1996 ). 

LL-forlaget · 

LL betyder LattLast. For LL-forlaget innebar bl.a. "lattlast" att bockema, till skillnad 
fran de fiesta andra forlag, som ger ut "lattlasta" bocker, har fraserat radfal1 . Detta gor 
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;: att hegermarginalerna blir ojamna. Texterna delas in korta rader pa ca 40 bokstaver, dar 
endast en handelse ager rum pa varje rad. Det fraserade radfallet hjalper, enligt ferlaget, 
lasaren att gera en naturlig paus. 

Malgruppen for LL-forlagets becker ar i fersta hand forstandshandikappade barn och 
vuxna, men beckema passar ocksa andra grupper, som behever "lattlast" litteratur, t.ex. 
personer med las- och skrivsvarigheter och invandrare. Tyngdpunkten i utgivningen 
Jigger pa skonhtteratur, t.ex. nyskrivna romaner, deckare och lyriksamlingar men ocksa 
bearbetade klassiker. A1la LL-bocker finns inspelade pa kassett. I forlagskatalogen delas 
bockema in i olika kategorier och svarighetsgraden anges i sarnband rned varje titel. 
Nya becker presenteras och saljs genom boktidningen EIIen och LL-ferlagets 
postorderbokhandel (ibid). Boktidningen Ellen ges ut nagra ganger per ~ir. 

Utgivningen av LL-becker startade 1968 i Skoloverstyrelsens regi. 1dag harmer an 350 
titlar producerats. Nar SO avvecklades bildades en stiftelse, LL-stiftelsen, som ger ut 
bockema pa sitt foriag, LL-forlaget. Stiftelsen tar statliga anslag for att bekosta 
utgivningen av ca 20 bocker om aret. Med hjalp av det statliga stodet kan bokpriserna 
hallas laga trots att papperkvaliteten ar hog, i11ustrationerna manga och texterna 
ornsorgsfullt bearbetade. 

LL-fOrlaget ger ocksa ut tidningen 8 SIDOR. Den kommer ut en gfmg i veckan och 
innehaller, forutom sport och kultur, nyheter fran ·bade Sverige och den ovriga varlden. 
Texterna i 8 SIDOR ar korta och lattbegripliga, och tidningen innehaller ett rikt 
bildmaterial . Stilen ar stOrre an i andra tidningar. 8 SIDOR saljs inte som losnummer 
utan den ar en prenumerationstidning (ibid). 

Forlaget Opal 

Opal ar det forlag i Sverige, som mest satsat pa utgivning av "lattlasta" bocker fOr barn 
och ungdomar. Valborg Segerhjelm, som ar en av agarna, hade sjalv Uissvarigheter som 
barn och har darfOr siirskilt intresserat sig for "lattlasta" bocker (ibid). For henne ar det 
viktigt att den "lattlasta" boken inte skiljer sig fran en vanlig bam- och ungdomsbok och 
att den ar hogklassig litteratur. 

I forlagskatalogen finns ca 60 titlar att valja bland. Svarigheter att rekrytera nya 
fOrfattare har lett till att endast en ny "lattlast" bok kom ut 1995 (ibid). 

Hans Peterson, som ar veteran nar det galler att skriva "lattlast" litteratur, har gett ut 
manga bocker pa Opal. Det ar dels nyskriven litteratur, dels bearbetningar av klassiker, 
som Arthur Conan Doyles bocker om Sherlock Holmes. Nar bearbetningar av klassiker 
till"lattlast" gors, ar det, enlibrt Hans Peterson, viktigt att ''hal1a kvar forfattarens 
personliga ton, skala bort utvikningar och genomfora fOrenklingar dar ingreppen marks 
minst. Framfor allt tar man inte modemisera spraket utover det norrnala" (Peterson 
1996). 

Opals "lattlasta" becker bestar av ganska tunna volyrner med manga illustrationer. 
Kapitlen i bockerna ar korta med tydliga styckeindelningar och breda marginaler. 
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Texten ar inte speciellt ti1lrattalagd utan svara ord :far finnas med. Handlingen i 
bockerna ~r ofta fart(ylld och spannande och lasaren lockas med redan pa de forsta 
sidoma (Arvidsson 1996). 

Forlaget Regas 

Forlaget drivs av speciallarama Gun Hallander och Siv Aronsson. Deras male,,rupp ar 
bam och vuxna med dyslexi/las- och skrivsvarigheter, invandrarbam och elever i 
sarskolan. De har bada tidigare :fatt kampa for att hitta "Hittlasta" bocker till sina elever 
och startade darfor for drygt tio ar sedan ett eget bokforlag tillsammans (Blomberg 
1996). 

Hegas har idag ca 50 titlar i sin forlagskatalog. En bok tas sallan ur sortimentet utan den 
trycks om bade tre och fyra ganger. 

Forlaget ger ut backer i olika serier. Varje bok i en serie har ungefar samma layout, 
svarighets~:,rrad, typografi och upplaggning och den ar darfor latt att kanna igen. Rav
serien arden mest "lattHista" av forlagets serier. Den innehaller atta titlar och best{u av 
humoristiska, bearbetade folksagor. Bockema har fraserat radfall , breda marginaler, 
generosa styckeindelningar, enkla ord, korta meningar och manga illustrationer. 

Andra serier ar Fakta-serien, Kurre-serien (humor och skamt), Tusen och en natt-serien, 
Junior-Deckare, Deckar-serien, Latta Klassiker och Varg-serien. Varg-seriens bocker ar 
sparsamt illustrerade, men layouten ar luftig och typografin stor och tydhg. Junior-
Deckare och Deckar-serien liknar Varg-seriens backer layoutmassigt. · 

Gun Hallander och Siv Aronsson betonar att forlagets backer inte innebar detsamma 
som nyborjarlasning. Bockema undviker i allmanhet inte svara ord och normallanga 
meningar. Innehallsmassigt varder sig bockema till de nagot aldre bamen. Varje bok ar 
forsedd med ett Lix-tal fOr att ange pa vilken niva spraket ligger (Arvidsson 1996). Lix 
eller Hisbarhetsindex anger forekomsten av langa ord och meningar. J u la~:,rre Lix-tal 
desto lattare bok. Lix-talet sager langt ifran allt om sv;higheten men det ar anda en 
vagledning for larare och bibhotekarier. 

All forsaljning sker via postorder. De bada agama till forlaget besoker ofta skolor och 
bibliotek och informerar om det lasstirnulerande arbete, sorn forlaget ar inriktat pa. 

Inget statligt stOd utgar utan forlaget klarar sin verksamhet helt utan bidrag. Kulturradet 
har uppvaktats vid ett flertal till fallen, men inget htteraturst6d utgar till bearbetade 
texter (ibid). 

ll.Datorer 

Hot eller hjalp? 

Datateknologin ar mycket anvandbar for personer med las- och skrivsvarigheter, anser 
Torleiv H0ien och lngvar Lundberg. Den "innebar inte bara att eleverna tar hjalp med 
att tackla sitt handikapp. De kommer antagligen ocksa att bli fortrogna med 
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datatekniken, nagot som de senare kommer att ha stor nytta av i arbets- och 
samhaJislivet" (H0ien & Lundberg 1992, s. 236 ). 

For manga las- och skrivsvaga vuxna skapar datoriseringen stora problem i deras 
yrkesverksamhet. Datom behover dock inte bara utgora ett hot; ratt utrustad med 
lamplig programvara, t.ex. ordbehandhngsprogram och rattstavningsprogram, kan den 
bli ett vardefullt hjalpmedel. Kommer kanske datautrustning i framtiden att betraktas 
som handikapphjalpmedel for personer med dyslexi/las- och skrivsvarigheter? Vern ska 
i sa fall stalla dia!:,TflOSen? Vern ska bestamma gransdragningen for hjalpmedel? 
(Lundgren 1991, s. 53) 

Inom skolans omrade fOrekommer verksarnhet med datorer som hjalpmedel for bam 
och ungdomar med las- och skrivsvarigheter. Manga Jarare bar upptackt att 
datoranvandningen har en positiv effekt pa las- och skrivinlarning for dessa elever. 
Verksamheten ar dock an sa lange ojrunnt lokaliserad i Sverige. 

Utvardering av datorn som pedagogiskt bjalpmedel for elever med 
grava las~ ocb skrivsvarigbeter pa lag- ocb mellanstadiet 

Varen 1992 startade ett projekt i Lund for att utvardera datoms betydelse som 
hjalpmedel i specialundervisningen. Projektet bekostades med medel fran 
Handikappinstitutet. Till Institutets uppgifter hor bl.a. att stimulera forskning och 
utveckling, att utprova nya hjalpmedel och att infonnera och utbilda. Projektet drevs 
tillsammans med speciallarare och talpedagoger i Lunds kommun. 20 elever med grava 
las- och skrivsvarigheter har Iatt datorstOdd specialundervisning under nannare tva ar, 
fr.o.m. hostterminen 1992 t.o.m varterminen 1994. Slutrapporten over projektet komi 
december 1994 (Damsby 1994, s. 5-46). Eftersom verksamhet med datorer tillsamrrtans 
med las- och skrivsvaga personer forekommer vid bibliotek, t.ex. pa stadsbiblioteket i 
Helsingborg, arden intressant aven for bibliotekarier. 

Syftet med projektet har varit att: 

• "utvardera datom som hjalpmedel och komplement till 
specialundervisningen fOr elever med las- och skrivsvarigheter 

• individualanpassa programvara och medverka till att utveckla och ra 
fram nya pro!:,Tfam Iampliga for elever med las- och skrivsvarigheter 

• utvardera talsyntesens betydelse som hjalpmedel i las- och 
skrivprocessen for elever med grava las- och skrivsvarigheter 

• genom utbildning och fortbildning oka special1ararnas kunskaper i 
anvandningen av datorer och verka for att datorn pa sikt ska inga som ett 
naturligt hjalpmedel i specialundervisningen." (ibid, s. 8) 

Projektet inleddes med information till rektorerna i Lunds kommun. Rektorerna pa de 
berorda skolorna har haft ansvaret att underratta speciallarama och att bekosta 
grundutrustning: datorer, skrivare och viss programvara. 
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14 speciallarare/talpedagoger, som undervisat pa lag- och mellanstadiet, har medverkat. 
De har anmalt elever, som uppfyllt kriteriema for deltagande i projektet, undervisat 
dem tre lektionstimrnar per vecka samt kontinuerligt redovisat arbetet till 
projektledningen. 

Foraldrama har inte haft nagon aktiv roll i projektet. De har ratt information om dess 
syft:e, och foraldramas tillstand till bamens medverkan har inhamtats. 

Projektledningen har bestatt av en halv projektledartjanst och en halv logopedtjanst. 
Bade projektledare och logoped ar knutna till DAtorbaserade HJalpMedel (DAHJM), 
ett av de atta resurscentra i Sverige, som bar till uppgift att prova ut datorbaserade 
hjalpmedel till personer med funktionshinder. Projektledaren har testat elevema, gett 
utbildning i datorkunskap till berorda larare, installerat larnpliga las- och 
skrivtraningsprogram, gett tekniskt stod och slut1igen dokumenterat projektet. 

Forsokspersonerna har varit elever fran arskurs 1 till arskurs 5. Av de 20 elevema var 17 
pojkar. De tva eleverna fran arskurs 1 kom med i projektet forst under andra aret. Alla 
forsokspersoner har haft bTfava las- och skrivsvarigheter men inga ytterligare handikapp. 

Under varterminen 1992 testades ett stOrre antal elever med avseende pa lashastighet 
och lasforstaelse. Lasforstaelsen bedomdes som viktigast. Efter analys av testresultaten 
valdes 20 elever ut. 

Eftersom de deltagande larama hade mycket begransad erfarenhet av datorer, fick de 
fYra dagars grundlaggande datorutbildning. De fick darefter sjalva, med stod fhin 
projektledningen, arbeta rned datorema under en mtmad. Under hela projekttiden bar 
Hirama erbj udits fortbildning om datorer och data program. 

De 20 elevema fick under hostterminen -92 genomga fortsatt testning. Deras sprakliga 
medvetenhet, lashastighet, Hi.sforstaelse och stavning undersoktes. De nya testresultaten 
analyserades och atgardsprogram med individuellt anpassat program for varje elev 
gjordes upp. 

Programvaran 

Den programvara, som anvants, kan de las in i tva kategorier: 

1 . Skapande program 

Skapande program ar synonym.t med rit- och ordbehandlingsprogram. Elev och larare 
kan sj.alva bestamma vilken text, som ska skrivas in, och de kan sjalva redigera texten. 

2. Pedagogiska program (drillprogram) 

Pedagogiska prohrram innehaller fardiga ovningar, dar svaren till varje uppgift ar 
inprogrammerad. Eleven skall Josa uppgifterna och datom anger om det ar ra.tt eller fel. 
I denna typ av program finns sallan utrymme for altemativa svar. I de nyare 
pedagogiska programmen kan dock 1araren paverka innehallet. De pedagogiska 
programmen de las upp i: 
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a. oppnc. program 

Oppna program innehaller i regel en handledardel, dar Hiraren kan bestamma vilka ord, 
som ska inga i en ovning. Lararen kan ocksa oftast bestamma svarighets!:,rraden pa 
ovningama. 

b . slutna program 

Slutna program gar inte att paverka med inskrivning av nya ordlistor. Eleven arbetar 
med befintliga ord. 

Undervisningen vid datorema har for det mesta varit individuell fOr varje elev. Uiraren 
har alltsa kunnat Jagga ovningama pa en niva, som overensstammt med elevens· 
fOrmaga. Elevema har arbetat bade med skapande och pedagogiska program. 

Talsynteskort har anvants tlll elever, som har eller har haft en grav sprakstoming och 
dar talsyntesen varit ett extra stod i ljudanalysen. Pa grund av tidsbrist har ingen 
utvardering av hur talsyntesstOdet paverkat bamens las- och skrivutveck1ing kunnat 
goras. 

U ndervisningen 

Lararna har kombinerat datortraning med traditionell undervisning. De har tillsammans 
med sina elever bestamt hur mycket arbete pa datorn, som ska inga i varje lektion. Nya 
pedagogiska program har efter hand installerats i datorema. 

Testresultatet 

Eleverna har genomgatt testningar vid tre tillfallen: hostterminen 1992, nar projektet 
pabotjades, vartenninen 1993 och slutligen vartenninen 1994, nar projektet avslutades. 
Samma testmaterial har anvants vidalia tre tillfallena. Test, som elevema klarat felfritt, 
har inte gjorts om. Fonologisk medvetenhet, lasforstaelse, Jashastighet och stavning har 
enligt testen forbattrats, fastan i olika grad for olika elever. Samthga elever har 
fortfarande haft las- och skrivsvarigheter, och mycket av deras problematik har funnits 
kvar. Trots det har bamen genomgatt en stor forandring i sattet att handskas med sina 
svarigheter. Efter projektet arbetar de enligt rapporten gama med lasning och skrivning. 

Arbetet vid datorn 

Elevemas motivation och lust att arbeta rned datom har varit pataglig. Deras 
sjalvfOrtroende har enligt projektledaren okat liksom deras berattargladje. Detta bar 
visat sig vid deras fria skrivning. Elevema har sjalva kunnat bearbeta sina texter. De bar 
kunnat prova olika stavningar utan overstrykningar och raderingar pa papper. I motsats 
ti11 en larare trottnar aldrig en dator. Den ger aldrig negativa signaler. Bamen har kunnat 
valja en textstorlek, som passat dem och utskriften har alltid bhvit tydlig .och Hittlast. 
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Bamen har varit mer villiga att trana lasning och skrivning, nar de ffitt anvanda datorer i 
specialundervisningen. Det har varit statusf)dlt att arbeta med datorer. 

For manga elever har det varit betydelsefullt hur resultatdelen i de pedagogiska 
programmen varit upplagd. Det har varit viktigt fOr dem att ta bekraftat att ovning gett 
fardighet. En del elever har blivit sporrade av program, dar losningama skrivits in pa 
tid, medan andra har upplevt det stressande. 

Larama, som deltagit i projektet, har ansett att datom varit ett mycket bra komplement 
till den traditionella undervisningen. De har dock sagt sig behova goda kunskaper om 
hur datom fungerar och om vilka program som finns och hur de kan anvandas. 

Larama har ansett att de oppna programmen varit att foredra framfor de slutna. Det ar 
angelaget att man i skolan kan anpassa programmen efter elevema. En kombination av 
skapande program och oppna pedagogiska program har de tyckt vara en bra· losning for 
de fiesta av deras elever. 

Manga bam med las- och skrivsvarigheter ar duktiga tecknare och for dem ar 
ritprogrammen betydelsefulla. En elev, som inte anser sig kunna beratta i skrift kan 
kanske i stallet beratta med bilder. Allteftersom han/hon tranar upp sin skrivformaga, 
overgar berattandet mer och mer till skrift. 

Rattstavningsprogram f"or datorer 

Forfattaren och joumalisten Torbjom Lundgren sager i sin bok Pa spaning efter 
ordblindheten att den st6rsta vinsten for de ordblinda ar rattstavningsprogrammet. Det 
ger dem mojlighet att pa egen hand, utan hjalp fran nagon annan person, skriva en text 
och samtidigt veta att den ar ratt. Den standiga osakerhetskanslan har darmed Ia.tt sin 
utmanare (Lundgren 1991 , s, 98). 

Forst ar en definition av ordet rattstavningsprogram nodvandig. Ordet har ingenting med 
traning av rattstavning att gora. Ett rattstavningsprogram innehaller i allmanhet en 
kombination av kontroll och hjalp, alltsa bade rattstavningskontroll och 
rattstavningshjalp. Ett program for rattstavningskontro11 kontrollerar om ett ord finns i 
en inbyggd ordlista. Rattstavningshjalpen ger dessutom forslag pa ord, som den osakre 
skrivaren kan tankas ha menat. 

Rattstavningsprogrammen anvands oftast sa att en text forst skrivs in pa datom. 
Programmet korrekturlaser sedan texten. AIJa felstavade ord, ord som inte finns med i 
ordlistan och en mangd sammansatta ord blir markerade pa dataskarmen. Ar ordet 
felstavat, brukar altemativ till stavning ges. Anvandaren kan ocksa latt lagga in nya 
egna ord. 

De program som finns ar dock ofta svara att anvanda for personer med dyslexi/ las- och 
skrivsvarigheter. Skrivaren gor ofta flera stavfel pa ett ord och ordet blir "olashgt" for 
datom. Altemativen till ordet blir alltfor manga och svara att valja mellan. Ar det 
dessutom sma skillnader i stavning menan altemativen blir det nastan omojli!:,rt for en 
las- och skrivretarderad person att urskilja det ratta. 
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Ett pro gram, som endast tar fasta pa enskilda ords stavning, racker inte heller langt. 
Hansyn till grammatik, interpUI~ktion och ords betydelse ar ocksa nodvandig. Pa Hadar i 
Malmo har Bodil Andersson, logoped, och Anders Holtsberg, civilingenjor och 
statistiker, arbetat fram en kravspecifikation over hur ett rattstavningsprogram· for 
personer med dyslexiflas- och skrivsvarigheter bor utformas (Andersson & Holtsberg, 
1995, s. 3-37). Hadar ar en enhet inom AmuGruppen, som arbetar med yrkesinriktad 
rehabilitering av funktionshindrade. Enligt Anders Holtsberg (vid telefonsamtal 
1 0.9. 1 996) kommer ett rattstavningsprogram for las- och skrivretarderade att vara 
fardigt i slutet av 1996. 

Ett rattstavningsprogram for dyslektiker/ personer med las- och skrivsvarigheter bor 
enligt Andersson & Holtsberg uppmarksamma foljande: 

• Narliggande ord och homofoner 

Felstavningar resulterar ibland i helt andra ord an det avsedda. Nagon skriver t. ex. 
"menig" i stallet for "mening". 

Homofoner, d.v.s. ord som uttalas lika men stavas olika, t.ex. "jord", "gjord" och 
"hjora", utgor ett stort problem. En vamingslista med ordforklaringar rekommenderas. 
Om nagon skriver "jord" skall han!hon kunna fa vamingen: 

jord (mylla) "blommor vaxer i jord" 
gjord (tillverkad) "stolen ar gjord av tra" 
hjord (flock av djur) "en stor hjord av renar" 

• Sammansatta ord 

Det svenska spnikets Hitthet att hilda sammansatta ord innebar en svihighet for ett 
rattstavningsprogram. De flesta stavningskontroller accepterar sammansattningar som 
bestarav tva rotord fran programmets ordlista, t.ex. "husvaf,lll", men de accepterar inte 
"husvagnsfarg". 

Ett annat problem utgor ord som "fyrcylindrig" och "protysk". Ordet "cylindrig" och 
prefixet "pro" finns i alhnanhet inte lagrade som sjalvstandiga ord. Att 1agra ord som 
forled och slutled borde vara en mojlig atgard. Felstavade ord som "bilget" och "pressis" 
kan tolkas som sammansatta ord. Vamingslistan rekommenderas att innehalla falskt 
sammansatta ord av denna typ. 

Manga skribenter, inte bara las- och skrivretarderade, har problem med sarskrivningar 
och sammanskrivningar. Ett bra rattstavningsprogram bor varna for tva substantiv efter 
varandra, som kan vara felaktigt sarskrivna, t.ex. "person dator". Programmet bor vidare 
"veta" vi1ka uttryck som brukar sarskrivas, t.ex. "for all del" och vilka som brukar 
sammanskrivas, t.ex. "dessforinnan". · 

• Fonnfel 

Ta!spriikiiga skrivsatt och felskrivningar resulterar ofta i meningar, som ser ut att 
mnehaUa formfel~ t.ex. "jag cykla hem" och "en slags bil kom". Verb i infinitiv direkt 
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efter inledande pronomen bor kunna ge forslag i imperfekt och presens. Formfel i enkla 
substantivfraser bor ocksa kunna uppmarksammas och forslag till rattelse ges. 

• Interpunktion 

Mfmga interpunktionsregler ar latta att programmera och bor darfor inga i ett 
rattstavningsprogram. Regier for kommatering ar dock svara att programmera, eftersorn 
minst tva stilar finns : pauskommatering och klassisk kommatering. Bruket att satta 
kolon och semikolon ar mycket olika skribenter ernellan, och ett 
ordbehandlingsprogram kan knappast ge nagon hjalp. 

• A vstavning och stora bokstaver 

Automatisk avstavning bor finnas med i programmet. Forkortningar som "m.fl." och 
"t.ex." skall ha1las ihop. 
Programmet bor "veta" vilka ord i det svenska spraket som stavas med stor respektive 
liten bokstav, t.ex. "riksdagen" och "Riksdagshuset". 

Anvandargranssnitt 

Anvandargranssnittet, d.v.s:· hur anvandaren ska komma at programmets funktioner och 
hur skannbilden bor se ut, ar betydelsefullt for las- och skrivretarderade. Manga av dem 
har svart att hantera alltfor mycket information pa skannen. OnskemaJ, som enligt 
Andersson och Holtsberg kommit fram i diskussioner med olika anvandare, ar foljande: 

• Sprakhjalpen i ordbehandlaren ska vara latt att komma at 

Den ska vara direkt tillgang1ig genom en s.k. pekknapp pa skannen. Detta arden i de 
flesta ordbehandlare. 

• Spnlkhjalpen skal1 vara latt att anvanda. 

Det enklaste och vanligaste sattet att anvanda stavningshjalp ar att forst skriva 
dokumentet pa datom och sedan begara stavningskontroll. Stavningshjalpen soker 
igenom ord for ord och stannar till vid ord, som inte finns med i ord1istan. Man kan da 
antingen be programmet om forslag, ignorera det eller lagga till en ordlista med egna 
ord. En annan ide ar att lata programmet reagera nar ett ord, som inte finns i ordlistan, 
skrivs in. Ett tredje satt ar att programmet rattar fel utan att tala om det. 

• Sprakhjalpen ska inte reagera pa korrekta ord, speciellt inte bojningar och 
avledningar. 

Ordlistan ska vara sa komplett som mojligt. Den ska kunna anvanda sammansattningar, 
prefix och andelser till att bilda nya ord i ordlistan, t.ex. "om+ programmer + bar+ het 
+ s + index". 

• Sprakhjalpen ska inte ge for manga altemativ tiU ett felstavat ord. 

• Sprakhjalpen ska11 gama visa altemativet i storre text. 
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En anvandare ska heist kunna valja om altemativ ska ges eller inte och om han skall ta 
ordforklaringar till altemativen. 

Anvandaren skall ocksa ha mojlighet till talstod. 

Ordprediktion 

Ordprediktion kan vara ett bra hjapmedel. Det innebar att ett dataprogr:tm foresUir ord 
med utgangspunkt fran det skribenten skrivet. Det kravs dock att ordet stavats med ratt 
begynnelsebokstaver. Detta kan vara mycket svart fOr en person med dyslexi!las- och 
skrivsvarigheter. Tror man att "choklad" stavas med sk- eller sch- kommer aldrig ratt 
ord som forslag. Finns dliremot behovet av stavningshjalp inuti eller i slutet av ordet, 
blir ordprediktion anvandbar. 

I kombination med talsyntes, d.v.s. text omvandlad till syntetiskt tal , blir ordprediktion 
ett betydligt mera kraftfullt hjalpmedel (ibid, s. 24). 

12. Projekt for barn och ungdomar med dyslexi/His
och skrivsvarigheter 

Talbocker i grundskolan for elever med Uis-och skrivsvarigheter 

TPB har sedan 1980-talet okat sina informationsinsatser till speciellt Iarare och 
fbraldrar till bam med las- och skrivsvarigheter for att stimulera utlfmingen av 
talbocker. Trots information pa studiedagar och konferenser for larare och 
bibliotekspersonal har detta inte enligt Lena Bergman, bambibliotekarie pa TPB, gett 
tillfredsstallande resultat (Bergman 1995, s. 2). Efter att 1988-90 ha genomfort ett 
projekt med specialinlasningar for sarskoleelever (ibid, s. 3) startade TPB i borjan pa 
hostterminen 1990 tillsammans med 13 lansbibliotek ett tvaarigt projekt med talbocker 
for grundskoleelever med las- och skrivsvarigheter (ibid, s. 2-39). Syftet med projektet 
var: 

- "att visa att talbocker ger barn med lassvarigheter lasstimulans och 
lasgladje och att de kan anvandas i skolans lastraning som ett 
kornplement till traditionella lasmetoder. 

att Ia ut infonnation om talbocker till larare i grundskolan 

- att ra larare att prova olika metoder med bok+band och bandspelare i 
lastraningen med elever med olika grad av las- och skrivsvarigheter. 

- att oka samarbetet mellan skola och kommunbibliotek med sarskild 
inriktning pa talbocker och talboksverksamhet. 

- att via deltagande larare na ut till foraldrar ti11 bam med His- och 
skrivsvarigheter med infonnation om talbocker. 
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- att med hjalp av skriftliga och muntliga rapporter frfm deltagande Hirare 
ge TPB okade kunskaper om hur talbocker kan anvandas 1 skolan, om 
olika metoder att arbeta med dem och om hur man nar ut med 
infonnation om dem." (ibid, s. 3) 

Ca 200 larare fran hl.g-, mellan- och hogstadiet och ca 700 elever deltog. Efter ett ars 
arbete med i huvudsak talbocker for lastraning, alltsa talbocker inlasta i olika 
hastigheter, rapporterade larama skriftligt sina erfarenheter till projektledaren. De fiesta 
lararna som deltog var speciallarare men ocksa klasslarare, hogstadielarare, logopeder 
och talpedagoger fanns med. Fran kommunbiblioteken deltog barnbibliotekarien, om 
sadan fanns, annars nagon annan ur bibliotekspersonalen. Alla elever, som medverkade, 
hade migon form av His- och skrivsvarigheter, allt fran Iangsam lasning till mycket grava 
las- och skrivsvarigheter. Projektledaren, bambibhotekarien pa TPB, val de ut sex 
talbocker for lastraning och lat kopiera dern. De sex talbockema delades sedan ut till 
larama vid forsta traffen. TPB delade bara ut kassetterna, de tryckta bockema maste 
vaije skola sjalv anskaffa . De var for ovrigt sadima som brukade finnas pa 
skolbiblioteken. De sex talbockema antogs inte racka lange, utan biblioteken skulle 
darefter hjalpa till att ta fram fler. Rad och tips om bandspelare, arbetsgang och 
upplaggning a\· arbetet gavs. Tva metoder att arbeta med ta1bockerna skickades med, 
men Hirama uppmanades att forsoka finna andra satt alit efter elevemas behov. 
Elevernas foraldrar skulle uppmanas arbeta parallellt hemma med sina bam och 
talbockema. 

Efter ett ars arbete lamnade alltsa de fiesta lararna skriftligt in sin rapporter till TPB. A v 
ca 175 rapporter var endast nat,rra !a negativa. Det var da oftast yttre omstandigheter; 
som inte fungerat. Metoden att trana lasning med hjalp av talbocker ansags i allmanhet 
bra. 

''De storsta gladjeamnena som rapporterna visade pa var: 

• att eleverna forbattrade sin lasning och okade sitt ordforrad 

• att eleverna blev intresserade av bocker och lasning 

• att metoden upplevdes som lustfy1ld, enkel och rolig av bade larare och elever 

• att eleverna kunde fa lasa samma bocker som sina kamrater 

• att foraldrarna engagerades i Hixarbetet 

• att elevemas sjalvkansla okade 

• att som Hirare fa uppleva hur lasningen lossnade for elever med lassvarigheter" 
(ibid, s. 9) 

Olika lang tid lades ned pa arbetet med talbockema, alit fran tio minuter en gang i 
veckan till 40 minuter varje dag. Lastraningsperioderna kunde vara 3-4 manader eller en 
hel tennin med langre mellanrum mellan arbetspassen. Manga Jarare hittade egna 
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ii arbetsmetoder, som passade just deras elever, men de fiesta val de en av de tva, som de 
:tatt med sig under informationsmotet fore projektstarten. Den innebar att elevema forst 
lyssnade pa talboken,sedan pa talboken tillsammans med den tryckta boken. Till sist 
forsokte de sjalva lasa in avsnitt av boken pa band. Elevema hannade da ofta inlasarens 
intonation och lasning och upplevde att deras egen lasning hade forbattrats. Manga 
specia1larare gjorde tester fore och efter traningsperioden for att se om lashastighet och 

· lasforstaelse blivit battre. De elever som iatt stod och hjalp hemma lyckades bast. 

Speciallarama kunde arbeta mest koncentrerat, eftersom de arbetade med mindre 
grupper av elever. Klasslarama upplevde ofta att de inte hade tillrackligt med tid att 
arbeta med talbockema sa som de skulle onskat. 

I TPB:s rapport 1995 fran projektet med talbocker i grundskolan berattar en flicka pa 
hogstadiet: 

"Jag borjade alltsa lasa "Jenny". Forst lyssnade jag och foljde med i 
texten, men ibland tar bandet slut och da var jag tvungen att lasa sjalv om 
jag skulle forsta nagonting. Pa sa satt "slappte jag bromsen" och jag kom 
igang att lasa. 

In nan dess kunde jag bara ljuda mig fram h\ngsamt. langsamt. 
Det var som om jag rullade nerfor en backe. Jag laste helt plotsligt 

"somalia andra" . JATTEKUV 1 ~ 
Jag berattade fOr bela min familj att "nu kan jag lasa" .... "(ibid, s. 31) 

Den bar flickan hade i alia ar velat lasa hastbocker men inte klarat av det. Larareti hade 
ingen forhoppning om forbattring av hennes lasfonnaga, som ansags vara mycket dalig, 
men lat benne vara med i projektet, for att bon skulle ia en lasupplevelse. Efter en tid 
upptacktes det att flickan lanade och laste fler talbocker, och bon forbattrade sin lasning 
utan att nagon Hirare kunde saga hur det hade gatt t~ll. Uirarens kommentar: "Det har 
skett ett under pa var skola!!!! II (ibid, S. 34) 

Andra aret overgick ansvaret for projektet till bambibliotekskonsulentema pa 
lansbiblioteken. De bestamde hur man skulle ga vi dare med att sprida kunskap om 
talbocker till andra skolor i lanen och bur kompetensen hos de larare, som deltagit i 
projektet, skulle tas till vara. 

Nagra av de lansbibliotek, som inte varit med i "riksprojektet", bar sedan genom fort 
liknande projekt tillsammans med TPB. Efter 1992 har alltsa flera skolor borjat arbeta 
med talbocker for lastraning. En okad utlaning har markts bade pa biblioteken och pa 
TPB (ibid, s. 16). 

Att vacka laslust- ett metodutvecklingsprojekt bland lassvaga barn 
och ungdomar i Karlskoga 

Samtidigt som TPB:s projekt med talbocker for lastraning pagick 1990-92, drevs ett 
projekt riktat till lassvaga ocb lasovilliga bam pa grundskolan i Karlskoga. De ansvariga 
var bambibliotekariema och bibliotekschefen pa stadsbiblioteket. Syftet med projektet 
var att "prova och utveckla nya metoder for barnbibliotekariemas lasstimulerande 
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verksamhet for att battre tillgodose de lassvaga och lasovilliga bamens behov" 
(Tomfeldt 1993, s. 3). En av de bada deltagande bambibliotekarierna har i en rapport 
dokumenterat arbetet (Tomfeldt 1993, s. 3·34). 

Projektet finansierades av Karlskoga kommun, Statens kulturrad och Uinsskolnamnden 
i Orebro Ian. Pengarna anvandes till att tacka personalkostnader for en bibliotekarie 17 
tim mar per vecka under 1991 och 1992. 

Bambibliotekariema i Karlskoga hade arbetat ganska lange med lasstimulans i 
grundskolan. De hade da kant att de battre skulle vilja hjalpa dem, som behovde det 
bast, de lassvaga bamen. De hade vidare markt att traditionella "lattHisningsbocker" inte 
var tillrackliga for att motivera lassvaga och lasovi11iga bam och ungdomar till lasning. 

Projektet fick arbetsnamnet "Matteusprojektet", eftersom man hoppades att 
verksamheten skulle bekampa den s.k. Matteuseffekten. Detta begrepp betecknar den 
vidgning av klyftan mellan duktiga och svaga Hi.sare som lasforskama konstaterat pa 
senare tid. Begreppet har tatt sitt namn med utgangspunkt fdin bibelordet i Matteus 
13:12: "Den som har, ih honom skall bli givet, och han skall ha overflod, men den som 
icke har, fran honom skall tas ocksa det han har." 

Projektet bedrevs i ett rektorsomrade, som hade en hogstadieskola och tre lag- och 
mellanstadieskolor. Verksamheten pagick forst och framst i klassema pa mellanstadiet 
men ocksa till en del pa lagstadiet och hogstadiet. Bibliotekariema samarbetade med 
klasslarare och speciallarare och projektet kom att besta av tre huvuddelar: 

Den fOrsta delen var hoglasning i nivagrupperade lasgrupper. Grupperna bestod oftast 
av fern mellanstadieelever men antalet kunde variera beroende pa klasstorlek och 
gruppemas lasniva. Grupperna laste antingen en eller tva ganger i veckan. Arbetet 
paborjades med att bibliotekarien valt ut atta tjl] tolv boktitlar, sam hon bokpratade om. 
Efter bokpratet fick grupperna valja vilken bok de ville lasa. Bockema fanns i lika 
mtmga exemplar som antalet elever i gruppen. En vuxen (bibliotekarie, klasslarare, 
specialUirare, assistent eller praktikant) forsokte vara med hela tiden under lasningen. 
Bibliotekarien hade i forvag gjort uppgifter i anslutning till bockema for att ge bamen 
tillfalle att tillsammans bearbeta det de last. Det kunde vara fragor, som stimulerade till 
sarntal e1ler friare uppgifter, sam t.ex. att dramatisera eller mala en seen eller ett avsnitt 
i boken. Larama i klassema valde att lagga upp arbetet olika. I en del klasser tog 
elevema med bockerna hem for att komma snabbare framat, i andra skedde alllasning 
pa gruppernas lastimmar. Bada satten fungerade enligt bibliotekarien bra. 

Den andra del en var lasgrupper med lassvaga barn, sam agnade sig at individuell 
lasning. E n grupp bestod av elever i arskurs 9, de andra av elever fran mellanstadiet. 
Grupperna traffades en gang i veckan. Barnbibliotekarien presenterade ett antal bocker, 
sorn elevema fick valja bland. De laste sedan tyst var for sig i dessa. De elever, som 
onskade fick tala med bibliotekarien om en favoritbok. Samtalen spelades in pa band. 
Gruppen med elever fran arskurs 9 fick prova talbocker och bok+band. Efter en tid ville 
de dock hellre lasa tryckta bocker utan band, eftersom de sa att de trottnat pa att 1yssna. 
(Efter projekttiden har dock arbetet med talbocker for lastraning intensiferats och 
utvecklats pa stadsbibboteket i Karlskoga.) Mot slutet av projektperioden overgick den 
har gruppen pa egen begaran till hoglasning. Det gick battre att lasa ju langre tid de holl 
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pa. De kande sig enligt bibliotekarien trygga, nar de fick lasa hogt i en liten grupp, dar 
alia befann sig pa ungefar samma lasniva. De inspelade boksamtalen gav vardefull 
kunskap om de lassvaga bamens lasintresse, strategier for bokval och syn pa lasning. 

Den tredje del en bestod av bokpratskurser for bam. De genomfordes i tva 
mellanstadieklasser och i en lasgrupp fran arskurs 9, den samma som ovan. 
Bibliotekarien bokpratade ocksa pa lagstadiet men da utan uppfoljning av elevema. I 
mellan- och hogstadiegruppema berattade bibliotekarien forst hur det gick till att 
bokprata. Darefter fick de elever, som onskade anmala sig for bokprat for en klass med 
yngre bam. Bokpratama foljde med till huvudbiblioteket och valde bocker dar. Dessa 
laste de sedan hemma eller pa lektionstid. Efter att ha Ia.tt goda rad och efter att ha ovat 
sig infor gruppen och bibliotekarien, genomfOrdes bokpraten. De skedde i grupp sa att 
deltagama inom gruppen fick stod av varandra. Bibliotekarien var med som ahorare hos 
de grupper, som onskade det. Det var inte bara duktiga lasare, som ville bokprata utan 
flera lassvaga elever val de det ocksa. Det kandes enligt bibliotekarien bra for 
sjalvfortroendet att !a ga som bokexpert till yngre elever, om man ar van att misslyckas, 
nar det galler lasning. 

De erfarenheter, som projektet gett, ar foljande: 

• Sma grupper av lassvaga elever bor fa traffa bibhotekarien utan att hela klassen ar 
med. De valjer da bocker utan konkurrens och utan press att valja "for svara" 
bocker. 

• Stilstorleken i en bok avgor ofta om ett bam anser den latt eller svar. Bokens 
utseende ar betydelsefullt. Bilden pa framsidan maste inbjuda tilllasning och 
baksidestexten bor vara battre anpassad til Hissvaga lasare an vad som ar vanligt. 

• Bokprat av bibliotekarier ar viktif:,Tt eftersom presentation av bocker ger 
forhandskunskap, som ofta inspirerar till lasning. Bokpratsstunden med specialist 
utifni n upplevs som lusttylld. Detar lattare att valja bocker fnin ett begransat urval. 

• Ett brett urval av bocker bor inga i bokpratet, t.ex. bok+band, fackbocker, 
bilderbocker (aven fOr aldre bam) och s.k. skrapbocker, som Kittybocker, 
Fembocker m.fl . Stor aldersmassig spridning i urvalet ar nodvandig, eftersom 
lasnivan i en arskurs ar mycket varierande. 

• Boksamtal mellan bibliotekarie och elev ar betydelsefulla. En vuxen, som 
intresserar for lassvaga barns lasning ur ett ickeHistraningsperspektiv kan upplevas 
mycket positivt av dem. 

• Information for Hirare om talbocker, bok+band, nya bocker m.m. ar centralt. Det 
hjalper till att etablera och att ha11a samarbetet skola- bibliotek vid liv. 

Ordverkstaden i Helsingborg 

1993 anslog Sko1verket pengar for att utveckla centra for kunskapsutveck1ing om . 
dyslexi . "Dyslexiprojekt Skane" startade. Ordverkstaden ar Helsingborgs kommuns 
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satsning inom projektet, och kommunen satsar arligen pengar motsvarande en 
specialUirartjanst (Thorell 1996 ) . 

En ombyggnad gjordes 1993 av Helsingborgs stadsbibliotek. Huset fick en overbyggnad 
i glas. Den fick namnet "Vaxthuset ", och dar erbjods Ordverkstaden plats. Andra 
ped.agogiska aktiviteter som laromedelscentral , skolbibliotekscentra1 och Miljoverkstad 
finns ocksa i Vaxthuset. 

Placeringen av Ordverkstaden upplevs idealisk av de tre anstallda: tva pedagoger 
(halvtidsanstallda speciallarare) och en administratOr. Dar finns ti1lglmg till bibliotekets 
alla backer och talbocker och till service friin bibliotekspersonalen. Dar finns ocksa 
cafe och lokal for forelasningar. Personer med dyslexi/las- och skrivsv:'higheter 
upplever det ofta positivt att Ordverkstaden hailer till pa neutral mark, pa ett bibliotek 
och inte pa en skola (ibid). 

Pa Ordverkstaden arbetar man primart med att trana elever i grundskolan och pa 
gymnasiet att lasa och skriva, sager en av specialHirarna dar, Margareta Christensen, i 
en telefonintervju. 

Forsta gangen kommer oftast elevema tillsammans med foraldrar eller larare. En 
pedagogisk utredning gors och ett "1askontrakt" upprattas med eleven. Foraldrama 
kopplas i allmanhet bort i kontraktet, eftersom las- och skrivtraningen inneburit 
stridigheter me11an dem och bamen. Kontraktet lOper som regel pa en manad och 
fomyas darefter pa ytterligare en mtmad under olika lang tid for olika elever. Kontraktet 
omfattar hur langa traningspassen skall vara, vad de skall innehaJla och hur manga de 
skall vara per vecka. Uiraren pa Ordverkstaden kommer tillsammans med eleven 
overens om lampliga bocker att lasa. Bockema !ar inte vara svarare an att de kan Iasas 
till 95 procent, och inneh:'Ulet maste vara intressant for eleven. Talbocker anvands inte 
sa ofta, eftersom de upplevs svara att hantera for bamen. 

Elevema har tillgtmg till tva datorer med las- och skrivtraningsprogram. En dator ar 
placerad pa bib1iotekets bamavdelning for att flera skall kunna utveckla sin His- och 
skrivformaga tillsammans med d.atom. Elevema pa Ordverkstaden tycker det ar roligt 
att arbeta vid datorema. Arbetssattet uppges passa mycket bra for bam med 
koncentrati onssvari gheter. 

All verksamhet pa Ordverkstaden ar kostnadsfr1 for elevema. Detta galler ocksa for 
bam fnln andra kommuner. 

For att fora ut sina erfarenheter anordnar Ordverkstaden kurser fOr bl.a. larare. 

45 speciallarare och talpedagoger fn1n Helsingborgs kommun har under tre tenniner 
deltagit i utbildning om "Diagnostisering och atgarder for elever med las- och 
skrivsvarigheter". Forutom personal en pa Ordverkstaden har 6-7 andra forelasare 
rnedverkat. Efter utbildningens slut forvantas delta!:,rama inforrnera och handleda 
kollegor pa sina respektive skolor. 

Under fyra terminer har kursen "Spraklig leklust" i vardagliga situationer pagatt. 
Deltagama har varit forskollarare. Pedagogema pa Ordverkstaden anser det angelliget 
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att lagga vikt pa tidiga insatser for att forebygga svarigheter. Socialstyrelsen har bidragit 
med pengar till kursen . 

Ordverkstaden anordnar dessutom studiebesok for grupper av larare, forskole- och 
bibliotekspersonal och studiedagar for larare. Studiebesoken ar avgiftsbelagda. 

Vuxna med las- och skrivsvarigheter hanvisas av personalen pa Ordverkstaden till 
FMLS. En kvall i veckan finns en representant fran Skaneavdelningen inom fOrbundet 
pa biblioteket. Denne formedlar kontakt rned kornvux i Helsingborg, dar kurser for His
och skrivretarderade alltid finns att tillga. 

13. Dyslexikampanjen 1996-97 

Andra halvaret 1996 och fOrsta halvaret 1997, alltsa skolaret 1996/97, genomfors en 
riksomfattande kampanj om dyslexi/Uis- och skrivsvarigheter. I Finland och pa Aland 
har man inspirerats av den svenska kampanjen och genomfor egna kampanjer under 
motsvarande tid . 

. Den svenska kampanjen har tva syften: 

"A. Genom upplysning skapa forstaelse och forandring och ge hjalp till manniskor som 
ar drabbade av handikappet dyslexi/ las- och skrivsvarigheter. 

B. Samla in medel till bl.a. utbildning och forskning och fomyade informationsinsatser 
kring dyslexi/His- och skrivsvarigheter." (Lagesrapport nr 5, 1996) 

1nitiativtagare ti11 Dyslexikampanjen 1996-97 ar FMLS, Svenska Dyslexistiftelsen och 
Svenska Dyslexiforeningen. Eldsjalen bakom kampanjen ar Elisabet Reslegard, 
informationschef pa Kulturhuset i Stockholm. Hon har en tonarig son med dyslexi. 
Detta ar orsaken till hennes engagemang att sprida kunskap om handikappet (Onnestam 
1996). . 

1nitiativtagama bar grundat Stiftelsen Dyslexifonden med forre social minister Bengt 
Westerberg som ordforande. Dyslexifonden driver och administrerar den svenska 
dyslexikampanjen 

Kampanjen inleddes den 14-16 augusti 1996 i Stockholm med en nordisk dyslexi
pedagogisk kongress, "Bli van med det skrivna ordet", som Svenska Dyslexistiftelsen 
anordnat. Den 2-4 februari 1997 forlagger Rodin Akademin sitt intemationella 
symposium till Stockholm. 

Arbetet gentemot skolan bedrivs i samarbete med bl.a. Skolverket, Folkhalsoinstitutet, 
lararforbunden, Sveriges Elevorganisationer och Foreningen Hem och Skala. I augusti 
1997 kornmer alia foraldrar till blivande arskurs 1-elever att Ia en bok om dyslexi 
(enli!,rt Elisabet Reslegard vid foredrag i Skovde 17.9.1996 i samband med 
Dyslexikarnpanjens start). 
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En mangd myndigheter, organisationer och fOretag deltar i och stoder kampanjen. 
Elisabet Reslegard anser det viktigt art de "folkliga foretagen" finns med. De "folkliga 
foretagen" ar t.ex. Posten, Telia och Ahlens, alltsa fOretag, som manga manniskor 
kommer i kontakt med. 

Informationen kring dyslexiflas- och skrivsvarigheter gors i samarbete med 
studieforbunden och Utbildningsradion. En utstallningsbuss skall turnera fran norr till 
soder med start i januari 1997. Bussen skall stanna en dag pa varje ort och visa 
utstallningar, filmer och teaterforestallningar. Dar bussen stannar, ar det tankt art det 
skall ordnas ytterligare aktiviteter pa lokalt initi'ativ. 

En tv-gala med artister som ar dyslektiker planeras (ibid). 

Den okade uppmarksamheten pa las- och skrivsvarigheter kan vacka oro och angest hos 
de personer, som har handikappet och som har forsokt dolja det for sin omgivning. En 
krisberedsskap byggs darfor upp med hjalp av bl.a. Svenska Kyrkan, Jourhavande 
Medmanniska och Jourhavande kompis (ibid). 

Arbetet i lanen samordnas av lansbiblioteken, som inbjuder bl.a. arbetsformedlingar, 
forsakringskassor, FMLS, skolor, logopeder, kommunbibliotek m.fl till samarbete. 
Bokforlag och bokklubbar kontaktas. Sormlands lan och Eskilstuna kommun blir 
modell for ovriga Ian och kommuner. Dar finns samradsgrupper bade pa bam- och 
vuxensidan. Samradsi:,rrupperna skall 

"verka for art forandra attityder till las- och skrivsvarigheter, att fonnedla 
kunskap och ideer inom resp. grupp och verksamhetsomrade, att utbyta 
erfarenheter av fortbildning m m och diskutera olika insatser for personer 
med las- och skrivsvarigheter, eventuellt i samarbete med varandra, samt 
formedla kunskap gruppema emellan. De regionala gruppema ska aven 
verka for att en samverkan byggs upp i alla kommuner i Janet" (brev fran 
Margareta Norberg till Lansbiblioteken 29.5.1996). 

En nationell handlingsplan mot dyslexi/las- och skrivsvarigheter ges ut under hosten 
1996. FMLS, Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiforeningen star bakom 
handlingsplanen. Texten har skrivits av forfartaren Torbjom Lundgren. Till sin hjalp har 
han haft en referensgrupp bestaende av bl.a. professor Curt von Euler och Maj Odman. 

Handlingsplanen kraver forstarkning av resurser pa alia nivaer fran forskola ti11 hogre 
utbildning och forskning. Systematiskt redovisas vad som kravs pa olika stadier och 
inom olika utbildningar for att underlatta inlarningen for las- och skrivsvaga personer. 

Till grundkraven hor att undervisningen anpassas sa att elevernas skolarbete underlattas. 
Det kan bl.a. innebara: 

• laromedel inspelade pa band 

• lyhordhet for vad eleven kan men kanske inte lyckas 1a ned i skrift 
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• langre tid vid skr1vningar (Satsning for framtiden: nationell handlingsplan angaende 
las- och skrivsvarigheter/dyslexi, s. 1-12) 

14. Redovisning av min undersokning 

U rval av respondenter 

Er del av syftet med min undersokning har varit att undersoka nagra larares och 
bibliotekariers anvandning av medier for elever med dyslexi/las- och skrivsvarigheter 
och laramas kunskap, utnyttjande och asikter om bibliotekens medier och service. 

Undersokningen har agt rum i en kommun i Skaraborgs Jan. Kommunen ar en 
landsbygdskommun med manga av invanama sysselsatta inomjordbruk och 
livsmedelsindustri. Kommunen bar en relativt 1iten folkmangd, ungeflir 13 000 invanare 
(Arsbok for Sveriges kommuner 1996). Den storsta tatorten har endast omkring 6 000 
invfmare. Av anonymitetsskal namner jag inte kommunen vid namn utan kal1ar den X 
kommun. 

I kommunen finns fern skolor med arskursema 0-6 och tva hogstadieskolor. Alia 
skoloma finns representerade i intervjuema. I allmanhet finns endast en speciallarare 
ansta1ld pa varje skola, sa valet av intervjupersoner visade sig latt. Jag boijade min 
undersokning med att skicka brev till rektorema och beratta om min uppsats. Sedan 
skrev jag till de speciallarare, som jag onskade intervjua och fn1gade om de ville delta i 
min undersokning. Alla svarade ja. 

Intervjuerna agde rum under maj manad 1996 och de redovisar alltsa forhallanden 
under lasaret 1995-96. 

Jag har velat intervjua de larare, som jag ansett har de storsta kunskaperna om 
dyslexi/His- och skrivsvarigheter och har darfOr valt specia!Hirare, som forutom sin 
speciallararutbildning genomgatt ytterligare utbildningar om handikappet. AHa lararna 
arbetar dessutom i grundskolan med undervisning av elever med dyslexi/las- och 
skrivsvarigheter. 

Jag har inte intervjuat de las- och skrivsvaga bamen och ungdomarna. Dessa har ide 
flesta fall svart att tala om sitt handikapp med nagon som de inte ar personligt bekanta 
med. 

I kommunen finns ett huvudbibliotek och tre utHiningsstationer. Det finns tva 
bibliotekarier med heltidstjanst och bada ar stationerade pa huvudbiblioteket. Jag har 
valt att intervjua den bibliotekarie, som tidigare varit bambibliotekarie och som nu ar 
bibliotekschef Nagon hel barnbibliotekarietjanst finns inte Iangre i kommunen. 

For att ra en battre overblick over vad som gors for las- och skrivsvaga bam i 
Skaraborgs Jan, har jag ocksa intervjuat lansbarnbibhotekskonsulenten pa 
Lansbiblioteket i Skara. Intervjun med bambibliotekskonsulenten agde rum fOrst i 
ma~adssbftet september-oktober, alltsa ungefar samtidihrt som Dyslexikampanjen 
startade. 
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Fore intervjuerna rned bibliotekschefen i X kornmun och bambibliotekskonsulenten pa 
Lansbiblioteket undersokte jag via telefonsamtal om de var vilhga att delta i min 
undersokning. De svarade cta bada ja. 

Jag redovisar har forst intervjuema med speciallarama, sedan intervjuema med 
bibliotekschefen i. X kommun och med bambibliotekskonsulenten pa Lansbiblioteket. 

De intervjuade speciaiUirarna 

Alla larama (Ll-L7) ar fran borjan Hl.gstadie- eller mellanstadielarare. De har forst 
undervisat som klasslarare pa sina respektive stadier, darefter utbildat sig till 
speciallarare. Detta har i de fiesta fall skett under 1980-talet. Samtliga undervisar inom 
b'Tllndskolan och har 20-30 ars lararerfarenhet bakorn sig. I centralorten finns tva skolor 
med arskursema 0-6 och tva hogstadieskolor. I kommunen finns forutorn centralorten 
tre mindre tatorter med en skola med arskursema 0-6 i varje. De sju Hirama 
representerar var sin skola i kommunen. 

1 de tre tatortemas skolor utanfor centralorten Jigger kommunbibhotekets 
utlaningsstationer, som ocksa utnyttjas av elevema. Skolbibliotekens och 
utlaningsstationemas bocker finns i samma lokal. De fyra skoloma i centralorten har 
alla skolbibliotek i sina egna lokaler. 

L l , 12 och L3 undervisar arskurserna 0-6 ide tre tatortema. 

L4 undervisar arskursema 1-4 i centralorten. 

L5 undervisar arskursema 1-5 i centralorten. 

L6 och L 7 undervisar arskursema 7-9. Bada tjanstgor pa hogstadieskolor i centralorten, 
L6 pa en mindre skola, L 7 pa en storre. 

"Vilka medier anvander du nar du undervisar elever med las- och 
skrivsvarigheter?" 

Detta ar huvudfragan i intervjun. For art gora den mera hanterlig har jag spaltat upp den 
pa de tre i sammanhanget aktuella medierna: "lattHista" bocker, talbocker och datorer. 
Jag har sedan stallt direkta fd\gor om vart och ett av dessa tre medier: "Var tar du tag 
pa de 'Hittlasta' bockema?","Anvander du talbocker i din undervisning?","Hur har du ratt 
information om talbocker?","Vad tycker du om de dataprogram du sett?" (se manualen i 
bilaga 1) Den naturliga avslutningsfragan har sedan varit "Vad skulle du onska dig om 
du fick onska dig ytterligare service fran kommunbiblioteket?" 

I denna redovisning av intervjuerna har det falht sig naturligt att anvanda ovannamnda 
uppdelning i tre medier med vidhangande fn1gor som disposition. A v tydlighetsskal har 
jag valt att gora underrubriker av fragoma enbart genom att trycka dern med fet stil, 
utan okad stilstorlek. 
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• 
"Lattlasta" bocker 

Bakgrund: Av de medier, somjag foreslagit i manualen, ar de "lattHista" bockema de 
som anvants mest och langst i undervisningen for de har elevema. Bokforlagen, som ger 
ut lasebocker for Hisundervisningen, ger ofta ut kompletterande serier i olika 
svarighetsgrader. Personema kan vara de samma i seriema som i Hisebockema. Forutom 
dessa serier finns ganska mycket "lattlasta'' bocker utgivna for de yngre elevema (Ahlen 
1994, s. 6). 

"Var far du tag pa 'UittUista' bocker?" 

Ll, L2 och L3, de tre Hirama pa skolor med kommunbibhotekets utH\.ningsstationer i 
samma lokaler, sager att de ar privilegierade genom att de har mycket bocker till sitt 
forfogande. De har bade skolbibhotekets bocker, inkopta for skolomas 
Iaromedelsanslag och kommunbibliotekets bocker tillgang4ga. Pa deH ena skelaH ligger 
dock det kombinerade skolbiblioteket och utUmingsstationen ca 1 00 meter bort och 
lokalen ar dessutom alltid last. Detta upplever manga av larama dar negativt. "Skolans 
undersokande arbetssatt kraver snabb tillgang ti1l information. Bockema skall finnas dar 
elevema vistas" (L2). 

14, L5, L6 och L 7 ar ocksa i stort sett nojda med tillgangen pa "lattlasta" bocker i sina 
skolbibliotek. 

16 och L 7 anvander dem inte i nagon storre utstrackning, eftersoni de inte tycker att de 
passar aldre elever. 

L 7 sager att hennes elever har en lang misslyckad karriar bakom sig, nar det galler att 
Jasa och skriva. Hon tycker att det ofta ar svart att ta kontakt med elevema i borjan och 
hon Hiser da vanligtvis hogt for dem. Hon kan da valja litteratur, som det gar att 
"bearbeta den enskilda elevens prob1ematik fran och pa sa satt ta ett lakande samtal till 
stand". 

Innehallet i de "lattlasta" bockema maste intressera den enskilde eleven. Manga elever 
med las- och skrivsvari gheter bar specialintressen och det kan vara avgorande att hitta 
lasning om dessa. Skolbibliotekets bocker racker da i allmanhet inte till utan ett besok 
pa huvudbibliotket i kommunen blir nodvandigt. Ll sager: 

"'Lattlasta' bocker letar jag standigt efter. Jamt ar jag pa jakt efter bocker 
som skall passa. Dom bar elevema har svart att sjalva hitta bocker, sa jag 
brukar hjalpa dom. Jag fragar t.ex. om vad eleven viii ha och vad det skall 
hand) a om och sen brukar det vara lite Jattare. Ofta sager ju elevema 
annars att det ingenting bra finns och att dom ingenting hittar och dom 
star dar och vet inte vart dom ska. vanda sig". 

Ibland bestaller skoloma tema-lador fran kommunbiblioteket. Det kan vara lador till en 
he] klass, nar undervisningen behandlar ett visst avsnitt t.ex. i historia. Detar da 
bet)idelsefullt att det finns bocker, som ar lampade for elever med las- och 
skrivsvarigheter. Nagra av speciallarama tycker att bibliotekspersonalen har svart att 
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jj hitta ratt bocker. "Dom valjer ofta ett Snapp for hogt. Detar ju svart att valja ratt nar 

man aldrig har arbetat med sana har bam" (L5). 

"Vad anser du om 'lattHista' bocker?" 

De larare, som undervisar i arskursema 0-6, ar i stort sett nojda med svarighetsgraden 
pa bockema. De tacker oftast de behov som finns (L3). Ll efterlyser dock fler bocker 
med Lix-tal for att lattare och snabbare kunna bedoma pa vilken niva spraket befinner 
sig. L4 onskar fler bocker, som varken ar alltfor latta eller alltfor svara utan som ar 
skrivna pa ett medelsvart sprak. L5 anser att spdl.ket inte :far forenklas sa mycket att de 
malande uttrycken och fantasin forsvinner. 

Detar viktigt att larama sjalva har last bockema for att kunna entusiasmera sina elever. 
"Man kan aldrig fa ett bam intresserat av att lasa en bok om man inte sjalv kan beratta 
vad den hand] ar om", sager L5. 

"'Lattlasta' bocker for lite aldre bam ({mkursema 4-6) har blivit intressantare under de 
ar jag arbetat som speciallarare", sager L2. En bra handling ar avgorande for boken. 
Humor, spanning och, fr.o.m.l 0-arsaldem, gama karlek maste finnas med, anser L1 . 

L5 efterlyser fler "lattlasta" faktabocker. Bamen pa mellanstadiet har alldeles for svara 
larobocker i t.ex. geografi och historia. De flesta sadana bocker innehaller alltfor lite 
for- och kringforstaelse och alltfor manga svara ord. "Det borde ga att forenkla sadana 
har bocker till ett mera forstaeligt spn\k", sager hon. 

L1 onskar fler bearbetade klassiker. De som finns ar for svara for de har barnen. De 
borde kunna forenklas ytterligare, anser hon. 

Ingen av speciallarama pa hogstadiet tycker att de "lattlasta" bockema passar deras 
elever. L6: "Det ar nog lag- och mellanstadiets elever som mest laser 'lattlasta' bocker. 
Dom ra.cker innehallsmassigt inte till for hogstadiets elever". L6 forsoker i sHillet hel1re 
med bok+band, eftersom det cta finns mycket mer att valja mellan. Elevema kan da 
dessutom lasa samma bocker som sina kamrater och delta i deras diskussioner. 

L7 sager: 

"Dom 'lattlasta' bockema ar sa avskalade i sitt innehall sa spraket blir sa 
tunt. Dom har eleverna behover mycket fantasi . Manga av dom bar 
bockema paminner till innehallet om tv-programmen pa 70-talet: 
vardagsrealism, trakiga miljoer och lite deprimerande innehall. Detar 
precis som om man forutsatte att bam med las- och skrivsvarigheter 
kommer fran trakiga, torftiga miljoer och att dom ska kanna igen sig i 
dom tdikiga, 'lattlasta' bockema. Dom har eleverna behover ju harliga 
backer, som vacker lust, gladje och fantasi". 

De bearbetade klassikema sager hon att hennes elever brukar tycka om och dem onskar 
bon sig manga fler av. "Den har boken var ju sa bra sa jag skulle vilja li:isa den tjocka 
boken", sager hennes elever ibland om klassikema . . 
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Talbocker, bok+band och laromedelskassetter 

Bak&rrund: Skolbiblioteken har i allmanhet inga egna talbocker eller kassettbocker utan 
speciallararna Hinar fran nagot bibliotek till sina elever. En av hogstadieskoloma har 
dock ca 20 egna titlar. Pa de skolor dar kommunbibliotekets utlfmingsstationer finns 
inom lokalerna finns ett litet antal kassettbocker tillgangliga. 

"Bur har du fatt information om taJbocker?" 

Ingen av de sju speciallararna har enligt intervjuerna iatt information om talbocker fran 
kommunbiblioteket. En broschyr om kommunens kulturutbud delas dock ut varje ar till 
kommuninvanarna. Den har ocksa funnits tillganglig pa huvudbiblioteket. I broschyrens 
upplysningar om kommunens bibliotek star bl.a. att biblioteket har "talbocker for 
(syn)handikappade" . Ingenting sags ailtsa om andra lantagarkategorier, som har ratt att 
lana talbocker. L4 sager: "Dar (pa huvudbiblioteket) verkar dom i stall.et tycka att det ar 
besvarligt nar jag kommer in och vi11lana talbocker". 

L4 och L5 har ratt infonnation under sin utbildningstid och L2 pa kurser som hon gatt . 
L7 har iatt "ett litet hafte fran TPB". Tva av Hirarna kanner inte till att det finns 

. inlasningar i olika hastigheter och ingen av dem vet nagot om specialinlasningar. 

En av lararna skiljer sig markant fran de ovriga i fraga om kunskap om talbocker. Hon 
deltog i TPB :s projekt med Talbocker for grundskoleelever med las- och 
skrivsvarigheter 1990-92. L6: "Jag tar fortfarande ibland fram mitt hafte fran projektet 
och tittar i det. Jag tycker att jag har haft stor nytta av att ha varit med i det. Det ar bra 
att ha med det i bagaget. Jag vet att talbocker kan jag alltid ta till" . 

"Hur anyander du talbocker i din undervisning?" 

Alia speciallararna har bandspelare och horlurar i sina grupprum, men de skickar oftast 
hem talbockerna med eleverna som laxa. Anvands talbockerna i skolan, ar det oftast en 
elev at gangen som. laser. I nagra fall anvander eleverna dem inne i klassrummet, nar 
kamratema laser i sina tryckta bocker. 

L6 arden Hirare, som i jamforelse med de sex andra oftast och mest regelbundet 
utnyttjar talbocker i sin undervisning. Hon berattar att hon anvander bok+band till i 
genomsnitt tva elever i varje klass. Hon aker tillsammans med sina elever till 
kommunbiblioteket och lanar. Talbockema dar racker inte till utan personalen skickar 
efter mer fran lansbiblioteket. Ibland ar det tyvarr langa vantetider pa populara bocker. 

L6 sager: 

"Jag introducerar boken och bandet for eleven och visar pa dom olika 
hastigheterna och talar om satt att lasa pa. Sen :far eleven lasa sjalv 
hemma. Elevema brukar ha egna bandspelare. Dom behover bara sitta 
korta stunder med boken i borjan, for det ar sakert jobbigt. Jag sager till 
dom att dom kan koppla av ibland och bara lyssna, om dom tycker det ar 
jcbbigt au tOija med i boken he Ia tiden. Jag gar in i klassema varje vecka 
och fr!gcn- om elevemas lasning och da fragar jag dom har elevema 
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i samtidigt. Alit brukar fungera och jag marker ingen avundsjuka fran 

kamraterna eller att dom bar eleverna 'skams' for sina talbocker. Men jag 
har en elev nu, som inte vilJ arbeta med bok+band. Han sager att det ar 
'1ojligt'. Jag forsoker ta det i sma portioner". 

L 7, speciallararen paden andra hogstadieskolan, sager att hon "anvant talbocker valdigt 
lite. Jag tror mina elever ar alltfOr okoncentrerade ocb att dom inte bar ro att sitta 
ensamma med en talbok". Hon tror inte att nagra elever pa skolan anvander talbocker. 
"Kanske ar det nagon pa lag- e11er mellanstadiet". Nar alia elever i en klass laser samma 
bok, nagot som inte bander sa ofta, skulle bon enligt intervjun vilja ge de har elevema 
talboken, men da ar det nastan omojligt att ra tag paden. 

L1 bar anvant bok+band i sin undervisning. Ll onskar attforaldrar till bam med His
och skrivsvarigheter ville samarbeta mera med skolan och hjalpa sina barn med 
lastraningen: 

"Jag har provat 'en kvart om dagen'-lasniil.g pa nagra elever och gjort avtal 
med foraldrama om att dom ska hjalpa sina bam. Jag har gjort i ordning 
lasjoumaler, som dom ska fylla i, men det brukar inte fungera. Detar sa 
mycket annat som ar viktigt: fotbollstraning, aka och handla och aka bort 
pa annat. Ofta sager foraldrama att dom ocksa hade svart att lasa, nar 
dom gick i skolan och att dom bar forstaelse for sina barn. Dom valjer 
alltsa den lattaste vagen"-

L2 saknar liksom L1 stod fn1n fora1drarna. Hon tycker att bok+band passar bast att 
skicka med hem som laxa, men att det ar svart att marka nagot resultat om inte 
foraldrarna hjalper barnen med lasningen. Ibland later hon sina elever anvanda 
talbocker i klassrummet, niir det ar laslektion. "Vi har inte gjort det sa ofta. Vi letar 
hellre recta pa lite lattare bocker och parar ihop elevema sa att dom kan stOtta varandra. 
Vi parar inte ihop tva elever med stora las- och skrivsvarigheter utan sa att en elev laser 
lite battre och kan stotta den andra". 

L3 anvander bok+band, nar bon vill variera sin undervisning. For tillfallet har hon 
bok+band till en enda elev, som har brrava His- och skrivsvarigheter och som egent1igen 
skulle ga i sarskolan. "Han ar inte sarskilt fortjust i det- han tror att han skall kunna 
hanga med i texten och det gar inte fast vi spelar upp med den langsammaste 
hastigheten". Eleven laser sin talbok bade i skolan och hemma. 

L4 utnyttjar bok+band periodvis. Hon tar en intensivperiod ibland och bamen tycker det 
ar rolit,Tf i boljan. Efter hand mattas dock mangas intresse av. L4 ger i allmanhet 
talboken som hemlaxa. Nar kamraterna har laslaxa, har de bar eleverna talbokslaxa. 
Undervisar klasslararen om en bestamd forfattare och klassen Jaser-bocker av 
honom/henne, kan eleverna i specialundervisningen inte lasa samma bocker, "eftersom 
jag alltid iar ta dom bocker jag kommer over. Jag bar darfor inte heller kunnat anpassa 
talbockerna till elevemas intressen". 

L5 har inte anvant talbocker i sin undervisning. Hon har bara arbetat en term in som 
specialpedagog och bon har da forsokt att hitta en arbetsfonn att utveckla vidare. Hon 
arbetar enligt intervjun intensivt med sina elever under en period och vill da komma iit 
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bakomliggande orsaker till deras las- och skrivsvarigheter. Hon sager art hon annu inte 
upptackt nagot bam, som inte kan lasa. Daremot finn~ d~t stora skillnader mellan bam, 
fast dear i samma alder. "Jag har inte anvant bok+band, eftersom bockema och 
inspelningama ar alldeles for langa. Jag arbetar ju inte med mina elever en tillrackligt 
lang period. Jag borde kanske ha tipsat klasslarama om det, men jag tror inte art dom 
orkar for det ar alldeles for mycket jobb". 

"Vilka slags inspelningar anvander du?" 

Oftast anvander larama talbocker inlasta i en hastighet, men de som karmer till 
talbocker for lastraning i flera hastigheter anvander ocksa dem. Manga uttrycker 
problem med hastigheten och kvaliteten pa inHisningen. De sager att bamen ofta tycker 
att inHisaren laser for snabbt och att det Utter "konstigt". lngen av de sju Hirama kanner 
till specialinlasningar. 

L 1 anvander taromedelskassetter i naturorienterande och samhallsorienterande amnen 
till sina elever. De laser sina Hixor med hjalp av kassettema. "Jag tycker att dom forstatt 
textema battre, nar dom har lyssnat till banden och fler kunskaper fran faktatexten har 
fastnat. For elever med las- och skrivsvarigheter blir det sa modosamt att ta sig igenom 
texten annars att ingenting av inneha11et fastnar" . 

L5 bar tillsammans med sina lararkollegor bestallt en dellaromedelskassetter, eftersom 
"vi har tankt ha ett ex., om fora! drama skulle krava det. Jag bar last utvarderingen av 
dom och blev ganska skeptisk till dom". 

L2 och hennes kollegor "bar pratat om att ta hem kassetter. I stallet har vi bestamt att 
klassHiraren ska11 beratta mycker i no och so (naturorienterande och 
samhallsorienterande amnen )". 

L3 och den andra lararen pa skolan, som undervisar elever med las- och 
skrivsvarigheter, laser sjalva in ()a-bockerna (orienteringsamnesbockema) pa band, 
"eftersom dom inspelade larobockema ar fruktansvart dyra". L3 arden enda av de sju 
speciallarama som gor ebrna inlasningar. 

"Vad bar du fOr erfarenheter av undervisning med talbocker? Hur tycker du att 
det paverkar elevernas tasning?" 

L6 ar den larare, som bar de mest positiva erfarenhetema. Hon sager: "En del lassvaga 
elever avskyr vanliga bocker. Med talbocker kan dom upptacka att bocker ar roligt. Det 
kanske dom aldrig hade upptackt annars. Jag tycker alltsa att talbocker framfor allt 
paverkar laslusten. Men talbockema hjalper ocksa dom lassvaga elevcrna att lasa 
samma bocker som sina kamrater. Det gor att dom kan delta i deras samtal om bocker". 

L6 anser att ocksa lashastigheten blir storre med hjalp av talbockema och att elevema 
"tar tlyt i lasningen". 

L4 sager ocksa att bon markt att laslust och lashastighet paverkats positivt hos de 
elever, som talbocker passat bast till. 
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L3 anser att elevemas ordforn1d blivit battre. Eleven hor hur ordet skall uttalas och tar 
det insatt i ett sammanhang. Aven hon har markt forbattrad laslust och stOrre 
lashastighet. 

Eftersom de fiesta larama anvant bok+band som hemlaxa eller latit en elev sitta med en 
egen bandspelare, har-de i allmanhet inte uppgett att det varit svart att hitta ratt pa 
banden. Eleven har enligt intervjuema satt ett marke i boken och stangt av 
bandspelaren. Bandet har !att sitta kvar i bandspelaren och nasta gang bar eleven 
fortsatt dar han/bon slutat 

Lanetidema for talbocker ar for korta, anser de fiesta larare, sarskilt om talbockema 
forst maste bestallas fran lansbiblioteket. Detta ar nodvandigt om man vil1 ha bok+band 
inlasta i flera hastigheter, eftersom kommunbiblioteket bara bar en titel (L2 ocb L4). 
"Barn en hinner aldrig lasa ut bockema. Kanske kan jag fa lanetiden forlangd, men det 
var valdigt besvarligt en gang, nar jag forsokte. Jag har for mig attjag blev tvungen att 
lamna tillbaka boken" (L4). Vantetiderna pa populara talbocker, tex. fantasybocker, ar 
dessutom langa (LA). 

Hastigheten pa inlasningama klagar nagra barn pa enlihrt larama. En del elever anser att 
det gar for Uingsamt en del att det gar for fort. L4 har aldrig blivit infonnerad om att det 
finns talbocker inlasta i flera hastigheter~ 

Nagra bam tycker om talbocker, men de fiesta gor det inte, sager L4. "Yore det 
vanligare att anvanda dom och flera gjorde det, kanske det skulle vara annorlunda. Nu 
kanske dom _kanner sig utpekade. Dom vill ju vara som sina kamrater". 

Datorer och dataprogram 

Bakgrund: Pa alla sju skolorna finns datorer i bade klassrum och studiehallar. Pa 
hogstadieskoloma har elevema dessutom tillgfmg till dator· och skrivmaskinssalar. Alla 
specialHirarna utom tva har en dator i sina arbetsrum. De tva, som saknar datorer, har 
ratt att anvanda datorerna i studiehallarna, som ar belagna nara deras rum. Bada bar 
onskat egna datorer infor nasta lasar. 

"Hur anvander du datorerna i din undervisning?" 

Manga elever har motoriska svarigheter och det ar modosamt for dem att skriva en text 
med papper och penna. Textema blir ibland nastan olasliga och det kanns som ett stort 
nederlag att behova visa dem for nagon annan. "Att skriva pa datorn och ra ett fint 
resultat ar ett valdigt lyft for doin har elevema. Dom kan visa fram sitt papper for vern 
som helst och be hover inte skarn mas", sager L 1. Hon later sina elever skriva berattelser 
och sagor pa datorn, och bon satter sedan samman bladen till backer. En annan larare 
later barnen skriva dagbok 

Uirare och elever hjalps at att ratta fel innan textema skrivs ut. Ingen anvander 
rattstavningkontroll eller rattstavningshjalp fran datorn, eftersom de program som finns 
anses for svara for elevema. 
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"Vad tycker du om de dataprogram som finns?" 

Det finns ganska gott om dataprogram med ovningar i lasning, ordkunskap, spraklara 
och rattstavning pa de sju skolorna. Namn som aterkommer ar Las, Greppet, Ordknep, 
Lasknep och Sven. Las passar enligt intervjuerna for de yngre bamen, Greppet, 
Ordknep, Lasknep och Sven for de aldre. Flera program har olika svarighetsnivaer, sa 
att det gar att valja den niva, som ar Himplig for den enskilda eleven. Det gar dessutom 
att lagga till nya, egna ovningar. De flesta program gar pa tid och datorn visar det antal 
poang som eleven tatt pa ovningen. Hanlhon kan alltsa tavla bade med sig sjalv och 
med kamraterna, och det upplevs enligt intervjuerna motiverande for en del barn och 
ungdomar. 

Detar svart att stava ratt for lassvaga elever och de har ofta daliga erfarenheter av det. 
Nar kamraterna ovar rattstavning inne i klassrummet, ovar de har elevema for sig pa 
datorerna och det kanns inte lika arbetssamt och hopplost, som det annars skulle ha 
gjort, menar ftera av 1arama. 

L 1 och L2 anser att man maste vara kritisk, nar dataprogram skall kopas till skoloma. 
Programmen kan inneha11a trakiga, omodema ovningar, t.ex. i rattstavning men de 
pastas anda i reklamen vara nya och aktuella, helt enkelt for att ovningama gjorts for 
datorer. 

Alia larama ar overens om att det ar positivt for elever med His- och skrivsvarigheter att 
anvanda datorer. De sager a1Ja att elevema tycker det ar roligt att arbeta vid dem. 
''Okoncentrerade elever blir i allmanhet koncentrerade framfor datorn", sager L2. 

"Om du fick onska mera service fran kommu~biblioteket, vad skulle 
du da vilja ha?" 

Flera av lararna betonar att personalen pa huvudbiblioteket och utlaningsstationerna ar 
vanlig och hjalpsam. Behover lararna fackbocker till sig eller sina elever om moment, 
som ingar i deras undervisning, ringer de enligt intervjuerna bara och bestaller. Sedan 
ham tar de sjalva bockema eller tar dem av personalen pa utlaningsstationema. 

Alia larama tycker det ar viktigt med samarbete skola - bibliotek. I och med att 
anslagen till Iaromedel minskas, kops det fa.rre bocker till skolbiblioteken, och 
kommunbibliotekets hestand blir allt mer betydelsefullt for de yngre 
kommuninnevanarna. 

Alia de intervjuade larama sager att de behover mer information om talbocker. Nagra 
papekar att informationen maste ges till a11a larare pa kommunens skolor, inte bara t111 
speciallararna. 

Onskemal om bokprat finns i alla intervjuerna. Bibliotekspersonalens tjanstgoring pa 
utlaningsstationerna har dragits ned, och bokprat hinns 1nte i langre med. (Detta galler 
lasaret 1995-96, innan den deltidsanstallda bibliotekarien anstallts.) Pa en av skolorna 
har dock den tidigare lararskolbibliotekarien, som ar en av de intervjuade 
speciallararna, och en klasslarare sjalva ordnat detta. Nar klassen lanar bocker, agnar 
man en del av tiden i bib11oteket at att presentera och recensera bocker. Klassen delas 
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upp i tva halfter: den ena liinar och den andra del tar i bokprat. A ven elevema sjalva 
medverkar. "Bamen tycker det ar jatterobgt nar antingen en kamrat eller en vuxen 
berattar om bocker. Kanske blir dom allra mest intresserade nar kamratema 
berattar"(L 1 ). 

Manga av speciallarama onskar personliga besok av bibliotekariema pa skoloma. De 
viii ha boktips och information om nyutkomna becker. L 7 anser att recensioner om 
bam- och ungdomsbocker ar svaratkom1iga for 1ararna. L5 onskar dessutom information 
om hoglasningsbocker och om bocker ide ohka intresseomraden, som forekommer i 
skolornas undervisning. 

Intervjun med bibliotekschefen. Tillbakablick 

Bibhotekschefen (B) borjade som bambibliotekarie i kommunen 1987. Sedan mitten av 
1994 arB bibliotekschef och hon arbetar sedan dess bara halvtid som bambib1iotekarie. 
I borjan av sin tjanstgoring i kommunen hade 8 31 timmar som barnbibliotekarie pa 
huvudbiblioteket i centralorten och 9 timmar som fOrestandare i filialen i den storsta av 
de tre tatorterna. A v de nio tim mama tjanstgjorde hon 4-5. timmar i veckan i skolan i 
samma lokal sorn filial en. Hon arbetade med bokprat tva ganger per tennin i varje klass. 
Aven hennes foretradare hade haft mycket bokprat. Som filialforestandare hade 8 en 
kanslist med 10 tim mars tjanstgoring till sin hjalp. I de tva ovriga tatortema fanns ocksa 
biblioteksfilialer: i den ena tjanstgjorde en kanslist 17+ 3 timrnar, i den andra arbetade 
en annan kanslist 17 timmar. 

From 1 januari 1996 har det skett stora indragningar pa tjanstesidan inom biblioteket i 
kommunen. Biblioteksfihalema i de tre tatortema har blivit utlaningsstationer: Av de 9 
bibliotekarietimmarna och de 10 kanslisttimmama i den ena tatorten har det bhvit kvar 
7 tim mars kansli sttjanst, av de 17+ 3 kanslisttimmarna i den andra tatorten bar det blivit 
kvar 6 timmars kanslisttjanst och av de 17 kanslisttimmama i den tredje tatorten finns 
endast 5 timmars tjanstgoring for en kanslist kvar. 

B sager att hon onskar en hel barn- och skolbibliotekarietjanst med ansvar over 
skolbiblioteken i kommunen. En deltidstjanst for en bibliotekarie med 10 timmars 
bokprat ide tre tatortsskolorna har inrattats under varen 1996. "Jag har verkligen Iatt 
kampa for dom timmama", sager bon. 

Biblioteksekonomi. Bokinkop. Lanestatistik 

1995 hade kommunbiblioteket ett totalt anslag pa ca 2.300.000 kr. Anslaget inkluderade 
aven filialerna. Bokinkopen hade redan fran 1994 till 1995 minskats med ungefar 
halften. Sedan dess bar ytterligare 500.000 kr av biblioteksanslaget bantats bort. Driften 
av bibliotekets datorsystem, som installerades 1993, kostar dessutom mycket pengar. 

Pa kommunbiblioteket finns inget speciellt konto for bam- och ungdomsbocker. 
Bambibliotekarien har tidigare fatt kopa de bocker hon onskat. Pa Statens Kulturrad har 
man enligt B per telefon konstaterat att biblioteket i X kommun procentuellt kopt 
ganska bra med bambocker jamfort med andra bib1iotek. Detta visas ocksa i statistik . 
fran SCB. 
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Hur marks da den forsamrade ekonomin i Umestistiken? 1994 Umades 27.921 
vuxenbocker och 18.515 bambocker pa huvudbiblioteket. 1995 hade vuxenutHiningen 
okat nagot: fran 27.921 till 29.026. Utlaningen av bambocker hade minskat under 
motsvarande tid: fran 18.515 ti11 17.365. Nat,rra storre forandringar syns alltsa inte annu. 
Statistik fran filialema och skolbiblioteken saknas. 

"Vad kan kommunbiblioteket i X kommun erbjuda barn och 
ungdomar med His- och skrivsvarigheter?" 

I princip ar fragorna till bibliotekschefen desamma som ti11 speciallararna (se manualen 
i bilaga 2). Min disposition foljer ocksa i stort sett samma monster,nagot forenklat. 

"Lattlasta" bocker 

B sager att ungefar 1 0 procent av det total a inkopet av barn- och ungdomsbocker ar 
"lattlasta" bocker. Om bockerna lar bra recensioner kops de in. De allra enklaste 
bockema, dar inte ens hela alfabetet finns med, kops inte. Dem raknar man med att 
skoloma koper. 

Nar boklador skickas ut till skoloma brukar enligt B ungefar en tredjedel av bockerna 
vara "lattlasta" backer. Vid bokprat pa skolorna tar man ocksa med ca en tredjedel 
"lattlast" 1 itteratur. 

Talbocker, bok+band och laromedelskassetter 

B sager att det mest ar aldre lantagare som lanar talbocker. De synskadade arden 
kategori , som lanar mest. Vuxna lantagare med his- och skrivsvarigheter harman inte 
markt av. Utlaningen av talbocker till barn, som ar svaga lasare, har okat. Ibland 
kommer foraldrar och viii lana talbocker till sina bam. Da har barnen anvant talbocker i 
skolan och larama dar har informerat om dem. Det ar enli&Jt B forst och framst foraldrar 
till barn, som ar elever pa den skola dar 16 tjanstgor, som hor av sig. "Information om 
talbocker finns i den folder, som barn- och ungdomsnamnden i kommunen ger ut och 
som delas ut till a1la husMll", sager B. 

Talbocker Uinas fran Uinsbiblioteket. De kan bestallas darifn\n on line. Endast enstaka 
titlar kops av kommunbiblioteket. Den av personal en pa biblioteket, s.om har hand om 
Boken kommer-service pa sjukhem och servicehus, aker till Lansbiblioteket och valjer 
ut talbocker. En sack med talbocker kommer darifran 2-3 ganger om aret. B sager att 
det kanske behovs mer bok+band. Hon misstanker att de elever, som brukar lana, har 
gatt igenom det som finns. 

Laromedelskassetter kops inte i~ av biblioteket i komrnunen. 

Datorer och data program f"or las- och skrivhandikappade 

lngen sadan service finns pa biblioteket i X kommun. 

57 



Samarbete bibliotek - skola 

B onskar att en samordnad bam- och skolbibliotekarietjanst inranas i kommunen. Hon 
sager an samarbetet nu fungerar bast pa de skolor, dar utlaningsstationen ar belagen i 
samma lokal som skolan. Dar traffas biblioteks- och skolpersonal pa en naturligt satt. 

B antyder att personalen fran kommunbiblioteket inte alltid kanner sig valkommen till 
skolbiblioteken i centralorten. En del av Iararskolbibliotekarierna ar radda om sina 
timmar pa biblioteket i skolan. Pa en av skolorna i centralorten har B lite bokprat kvar. 
Pa de tre skolorna i de mindre tatorterna bokpratar den deltidsanstallda bibliotekarien. 
Alia klasser i kommunen kommer ocksa till huvudbiblioteket nabrra ganger under sin 
skoltid. Ett schema finns over vilka arskurser som gor besoken. 

Intervju med barnbibliotekskonsulenten pa Lansbiblioteket. 
Bakgrund 

Barnbibliotekskonsulenten (BK) borjade som lansbambib1iotekskonsulent i Skara 1984. 
Hon berattar att biblioteksarbetet da var mera uppdelat pa olika omniden. Nu arbetar 
man over vidare fait. Detar bade bra och daligt. Resurser har kanske tagits fran 
bamdelen, men BK tror att man anda kanske tjanar pa att ha en helhetsbild. "En 
verksamhet kan ju inte he11er byggas ut i all evighet. Ibland behovs oversikter, ibland 
spjutspetsar", sager hon. Man kan enligt BK inte hel1er arbeta med b~ua barnen. Haller 
man pa med t.ex. ett lasstimuleringsprojekt och inte har kontakt med foraldrama, rinner 
det ut i sanden. 

BK marker av besparingarna ute i kommunema. Barnbibliotekarietjansterna ar oftast 
inte Uingre en bart barnbibliotekarietjanster och den uppsokande verksamheten bland 
bam har skurits ned. Bibliotekspersonalen har fatt mycket mer arbete att utfora och 
hinner inte med att ga ut bland bamen som tidigare. Forskolebarnen kommer inte till 
biblioteken lika ofta, eftersom bamgruppema har blivit storre och 
bamomsorgspersonalen allt fataligare. 

Biblioteksekonomi. Bokinkop. Lanestatistik 

Ocksa for lansbiblioteket har ekonomin forsamrats. BK har tidigare haft ett anslag pa 
75.000 kr., som hon bl.a. anvant till mediadepan pa Lansbiblioteket Mediadepan har 
sitt ursprung i ett projekt under Handikapparet. Anslaget har undan for undan bantats 
ned och ar nu 55.000 kr. Mediadepan ar anpassad till de utvecklingsstorda. I den finns 
LL-bocker, specia1in1asningar m.m. Fran borjan horde ocksa talbocker for lastraning dit, 
men de finns nu i en sarskild depa for lastraning. Lansbibliotekets utlaning av talbocker -· 
for lastraning har okat, eftersom projekten ti1lsammans med TPB for sarskolan och 
grundskolan har gjort dem kanda. Skoloma och kommunbiblioteken koper endast i liten 
utstrackning egna 1astraningsta1bocker. BK berattar art hon just nu inte kan kopa nagra 
talbocker for lastraning, eftersom det bantade anslaget pa 55.000 kr. inte racker tilL "En 
diskussion om atgarder maste tas", sager hon. 
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Ett anslag pa 140.000 kr. finns for inkop av vanliga talbocker. "Ju fler som kommer och 
Umar, desto battre ar det'', sager BK. Utliiningen av talbocker ti11 synskadade har 
minskat pa Lansbiblioteket i Skara liksom ide 30 undersokta kommunerna (se s. 24). 

Utlaningen pa Lansbiblioteket i Skara har okat och biblioteket 1igger utHiningsmassigt 
bland de tio basta i Sverige. En bidragande orsak ar sakert att Skara ar en liten kommun 
och att biblioteket med rang av lansbibliotek lanar ut fler bocker. 

Skaraborgs landsting och Skara kommun har fr.o.m. 1996 slutit avtal om 
totalintegrering av biblioteken. Lansbibhoteket och Stadsbiblioteket ligger i samma 
lokaler. (Det gamla namnet pa Lansbiblioteket, "Stifts- och landsbiblioteket". finns 
fortfarande kvar.) 

"Vad kan Lansbiblioteket erbjuda barn och ungdomar med liis- och 
skrivsva righete r?" 

Fragorna till bibliotekskonsulenten ar urigefar desamma sorn till bibliotekschefen i X 
kornmun (se manualen i bilaga 3). Min disposition foljer i stort sett samma monster. 

BK sager att hon framfor alit kan ge information till bibliotek och skolor. Hon kan bl.a. 
tala om att talbocker, specialinlasningar och talbocker for lastraning finns. Daremot 
anser hon inte att hon behover tala om hur talbocker pedagogiskt skall anvandas. Dar ar 
Jararna sjalva experter. Hon sager att hon blir forvanad over okunnigheten hos manga 
larare om t.ex. talbocker for Histraning, specialinlasningar m.m. Lansbiblioteket har 
tillsammans med Utbildningsradion och A V -Central en anordnat ca tio halvstudiedagar i 
Skovde under de tre senaste aren. Inbjudan har skickats till alia skolor i lanet. 
Studiedagarna har pagatt mellan kl. 3 och kl. 6 och i genomsnitt 15 larare har deltagit 
vid varje tillfalle. BK har da informerat om bl.a. talbocker fOr lastraning. 

"Lattlasta" bocker 

Uinsbiblioteket koper inte in "lattlasta" bocker for uth\ning till bibliotek i lanet, 
eftersom alia kommunbibhotek koper dem. Pengama skul1e inte heller racka till det. 
Hor de "lattlasta" bockerna ihop med bok+band, kops de naturligtvis in. BK koper 
sadant, som ar "smalt" och sorn kommunbiblioteken vander sig till Uinsbiblioteket for 
att fa tag i. Nar alla har, kops det inte langre in. 

Talbocker, bok+band och laromedelskassetter 

A11a olika inlasningar av talbocker och all a talbocker for lastraning kops enligt BK in av 
Lansbiblioteket. Laromedelskassetter finns annu inte till utlaning men inkop planeras. 
BK onskar mera samarbete med skolan, nar hon skall kopa dem. Hon anser att 
laromedelskassetter bor finnas pa Lansbiblioteket for paseende bade for foraldrar och 
Jarare. Innan skoloma bestaller for eget bruk, bor lararna kunna Uina pa biblioteket och 
prova vad som passar. 
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Inlasningstjanst finns vid Uinsbiblioteket i Skara. Tva taltidningar framstalls dar. Det 
forekommer ytterst lite inlasningar for las~ och skrivsvaga bam och ungdomar. 
Eventuella onskemal vidarbefordras till TPB. Uppstar hinder for inlasning dar atar sig 
Lansbiblioteket uppgiften ( enl igt telefonsamtal 14. 1 0. 1996 med den ansvarige for 
inlasningen pa Lansbiblioteket). 

BK efterlyser mera samarbete mel1an biblioteken och skolan. De skulle kunna 
astadkomma sa mycket mera tillsammans an var for sig. Det skulle dock vara samarbete 
pa lika villkor. Samarbete innebar inte att den ena parten kommer ocb sager: "Gor det 
ocb gor det for mig!" Bibliotekariema och larama har olika kompetenser, men ibland 
tycker BK att skolan kraver att alla ska ba deras kompetens. "Skolan maste inse att 
kommunbiblioteken och Lansbiblioteket inte ar depaer for skolan", sager bon. Nar 
talbocker for lastraning borjade komma, ansag manga pa kommunbiblioteken att de var 
larobocker och kopte darfor inga. Skoloma kopte inte heller, eftersom larama inte visste 
om att dessa fanns. Skoloma bor ba egna hestand av talbocker och olika inlasningar av 
dem, tycker BK. TPB, Ui.nsbiblioteket och kommunbiblioteken kan Uma ut dem for 
paseende och sedan bor skolan bestalla det som anses Himpligt. "Biblioteken och skolan 
bar olika uppdrag", sager hon. Bibliotekets uppdrag ar att se till att alla invfmare tar 
till gang till information och kultur. Skolans uppdrag ar att ge barn och ungdomar 
undervisning. Skolan kan, enligt BK, aldrig fora over en del av sitt ansvar, t.ex . for 
elever som har svart att lasa, pa biblioteken. 

For att ra del av det statliga bidraget pa 25 miljoner kr., som utlovas i 
Kulturpropositionen, maste kommunema lagga upp planer for lasframjande atgarder. 
Detta betyder aterigen att det kravs samarbete mellan bibliotek och skola, sager BK. 
"Skolan tar inte roffa at sig pa bibliotekens bekostnad eller tvartom. II 

Datorer och dataprogram 

BK sager att ingen service med datorer for skrivhandikappade annu finns pa 
Lansbiblioteket. Det kommer sakert. "Datorer med ordbehandlings~ .och 
rattstavningsprot:,TTam bor finnas pa biblioteken", anser hon. Utvecklingen pa IT~omn1det 
har gatt sa fort att det varit svart att hinna med. 

Samarbete bibliotek - skola 

Alia kommunbibliotek i Janet bar enligt BK samarbete med skolan. Pa olika satt och pa 
olika nivaer. Under alla ar harman fran Lansbiblioteksball framhallit vikten av sadant 
samarbete. I kommunerna skater barnbibliotekariema samarbetet med skolan och 
infonnationen till foraldrar om backer och bibliotek. Bambibliotekariema brukar 
medverka vid foraldramoten och BK hoppas att de da aven informerar om talbocker. 

Larama i Janet har bjudits in till manga studiedagar. BK onskar att hon dessutom kunde 
fa infonnera om Lansbibliotekets mojligheter till hjalp at las~ och skrivsvaga barn och 
ungdomar pa skolomas studiedagar. 

I projektet med talbocker for grundskolan 1990-92 de1tog skolor fran nastan all a 
kommuner i Janet. Under 1997, medan Dyslexikampanjen annu pagar, planerar BK ett 
nytt projekt med bok+band for grundskolans elever. 

60 



Dyslexikampanjen i Skaraborgs lao 

Under Dyslexikampanjen samordnar Lansbiblioteket arbetet i lanet. Ett 
lansovergripande natverk for dyslexiarbetet har borjat byggas upp. Dari ingar bl.a. 
Kommunforbundet, Forsakringskassan, Arbetsfonnedlingen, FMLS, kommunbibliotek 
och skolor. 

13. Analys och diskussion 

X kommun och bibliotekssituationen dar 

Biblioteksanslaget i X kommun har under det senaste aret dragits ned radikalt, samtidigt 
som det nyinstallerade datorsystemet kostat mycket pengar. Bokinkopen hade enligt 
bibliotekschefen minskat med ungeffir haJften redan fran I 994 till 1995. Deltidstjansten, 
som bestar av 10 timmars bokprat, kommer enligt forvaltningschefen att bantas 
ytterligare. Mera service fran biblioteket till invanama i X kommun ar alltsa knappast 
nagot att hoppas pa. Skillnaden mellan vad som finns att tillga i fraga om bibliotekens 
medier och service i X kommun och i Helsingborgs och Karlskoga kommuner, dar de 
beskrivna projekten genom forts, ar stor. Kommuninvanama i X kommun borde sta upp 
till kamp for sitt bibliotek! 

Jag ska i detta kapitel diskutera de fragestallningar, somjag fonnulerade i borjan av 
uppsatsen. 

Fragestallning 1: Vilka hjalpmedel bar skolan och biblioteket for barn 
och ungdomar rued dyslexi!Uis- och skrivsvarigheter? 

"Lattlasta" bocker och andra tryckta bocker 

Uistraning ar viktigt fOr His- och skrivsvaga barn och ungdomar anser lasforskare fran 
bade den medicinska och den pedagogiska forklaringsmodellen, men litteratur ar inte 
bara ett redskap for lastraning. Detta betonar manga av larama i intervjuema. L 7 sager 
att hon ofta laser hogt fOr sina elever och att honda valjer litteratur, som gor det mojligt 
att bearbeta de enskilda elevemas problem. Hon framhaller att de har barnen liksom 
andra bam behover bocker, som framjar fantasin. Liksom M0hl & Schack anser hon att 
fantasin gynnar barnens utveckling (se s. 17). Fantasin hjalper dem att losa problem, 
bade hos dem sjalva och i forhallande till omgivningen. 

X kommun har skolor med jamforelsevis valutrustade skolbibliotek. Vid behov bidrar 
kommunbiblioteket med hogUisningsbocker, "lattHista" bocker och temabocker. 
Forfattarbesok arrangeras i skoloma genom kommunbiblioteket och da kompletteras 
skolbiblioteken med bocker av den aktuella forfattaren. Bade bland temabocker och 
bland bocker fOr forfattarbesok ingar i allmanhet "lattlasta" bocker. 

Vad betyder da "lattHist"? Jag har tidigare i min uppsats redovisat de faktorer, som 
enligt Birgitta Ahlt~n paverkar lasbarhet och lasforstaelse (se s. 30). Maria Tornfeldt 
skriver i "Barnsparet", att larare och bibliotekarier inte enbart kan !ita filllistor med 
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titelforslag over ''lattlasta" bocker, nar de valjer bocker at lassvaga bam och ungdomar. 
"Lattlast" betyder olika for olika lasare. Lasarens intressen och vilja att 1asa ar faktorer, 
som avgor om boken upplevs som latt eller svar. Nar man fragar bam, vad de tycker om 
att Iasa, brukar de svara: "roliga och spannande bocker". Enligt Tomfeldt foredrar de 
Hissvaga bamen de "roliga" bockema. De "roliga" bockema ar ofta uppbyggda i 
episoder, medan de "spannande" bockema bygger pa en intrig, som lar sin upplosning 
forst i slutet av boken. For en ovan lasare ar det inte lika arbetssamt att Iasa de korta 
avsnitt, som en episod kan omfatta, som att halla kvar en komplicerad handling i minnet 
boken igenom (Tomfeldt 1994, s. 206). 

Uirama, som undervisar i arskurserna 0-6, ar i allmanhet nojda med de "lattlasta" 
bockema, bade nar det galler svarighetsgrad och innehall. L 1 onskar dock fler bocker 
med Lix-tal. Det har bockerna fn1n forlaget Hegas, och qessa bocker finns bade pa 
skolbiblioteken, kommunbiblioteket och utlaningsstationema. 

16 och 17, speciallarama pa hogstadiet, anser att de "lattlasta" bockema inte passar 
deras elever. "De racker innehallsmassigt inte till for hogstadiets elever", sager L6. 
"Mtmga av dom har bockema paminner om tv-programmen pa 70-talet: vardagsrealism, 
tn1kiga miljoer och lite deprimerande innehall", sager L7. Jag tycker att bada 
uttalandena ar orattvisa. Jag tror att lararnas motstand mot "lattlasta" bocker i stallet 
beror pa elevernas ovilja att anvanda dem. Manga av deras elever har tidigare under sin 
skoltid last en mangd "lattlasta" bocker, ofta med stor moda. Nar de kommer till den 
nya skolan uppUicker de att bocker med samma titlar och innehall, bocker som de 
kampat med forr, ocksa finns dar. De vill inte langre ha med de "lattlasta" bockema att 
gora. Det maste ti11 nya bocker, gama ocksa "lattlasta", men bocker, som inte funnits pa 
de tidigare skoloma och som inte vacker obehagliga minnen. Det vore onskvart om 
larama och bibhotekspersonalen kunde samarbeta om urval och hestand av bocker bade 
pa skoloma och pa biblioteken. 

Av de 400 "lattlasta" bockema i Ahlc:':n, Svart att lasa? Latta attlasa! (1994) finns nastan 
150 for ungdomar, alltsa for hogstadie- och gymnasiealdrama. T temaregistret ar over 
halften av deckama, rysama och mysteriebockema avsedda for dessa aldrar. Umgt over 
halften av bockerna om karlek och vanskap passar ungdomar pa hogstadiet och 
gymnasiet. Av klassikerna ar 21 av 27 for ungdomar i dessa aldrar. Dessa bocker har 
givits ut me11an 1988-1993. Detar angelaget att larama foljer med i utgivningen och att 
manga slags bocker av olika svarighetsgrad finns tillgangliga fOr de lassvaga elevema. 

L1 sager att bam med las- och skrivsvarigheter bar svart att sjalva hitta lampliga bocker 
och att de behover mycket hjalp, nar de skall gora det. De behover forst och framst 
upptacka att det kan vara roligt att lasa. Boktips fran en entusiastisk bokpratare ar en 
bra metod tycker manga av hirama i undersokningen. Detar lattare for de lassvaga 
eleverna att valja ur ett bebrransat urval efter att ha latt forhandskunskap om bockerna. 
Jag anser att det ar viktigt att bokprataren valjer bocker for olika aldrar nar hon!han 
bokpratar, alltsa bade Hcf~ , Hcg- och uHc-bocker om bokpratet t. ex. riktar sig till 
mellanstadiebam. Facklitteratur och bilderbocker bor ocksa finnas med. Bilderbocker 
passar inte bara forskolebam. Det finns manga, som ar lampliga for elever pa mellan
och hogstadiet. 
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Pa grund av besparingama i X kommun ar bibliotekariema sallan ute och bokpratar i 
skoloma. Pa en skola har darfor nabrra larare sjalva ordnat derta. Bade larare och elever 
bidrar med bokprat. Den intervjuade lararen sager art bamen kanske blir allra mest 
intresserade, nar kamratema berattar om bocker. I lasstimuleringsprojektet i Karlskoga 
undervisade bibliotekarierna eleverna i bokprat (se s. 43). Kanske skulle larama i X 
kommun kunna prova pa art undervisa sina elever pa ungefar samrna sart och sedan 
utvidga verksamheten ytterligare. Aldre Iassvaga elever skulle precis som i Karlskoga 
kunna bokprata for sina yngre kamrater. Art :ffi upptrada som bokexpert tror jag ar ert 
bra satt art starka sjalvkanslan. 

Detar betydelsefullt att de lassvaga barnen och ungdomama tar valja bocker i 
biblioteket utan att resten av klassen ar med. Derta var en av erfarenhetema fran 
projektet i Karlskoga (se s. 43). Elevema i projektet fick mojlighet att leta bocker i lugn 
och ro. De kande ingen press fran kamratema art valja svarare bocker an de klarade av 
art lasa. Att :ffi valja bocker under sa gynnsamrna ornstandigheter sorn i Karlskoga ar 
kanske ogenomforbart i besparingstider. Jag tror art det skulle vara mojligt dar filialen 
eller utlaningsstationen ligger i samma lokal som skolan. Sma brrupper av lassvaga 
elever skulle ocksa kunna besoka kornmunbiblioteket tillsammans med sin 
speciallarare. Jag anser art det ar angelaget art bamen och ungdomama besoker 
biblioteket under sa lugna och trivsamma forhal1anden att de ocksa efter skoltidens slut 
vagar sig dit. I Staffan Ekegrens bok Det var j u inte dum jag var ( 1996) berattar 13 
dyslektiker hur de kanner sig , nar de gar till biblioteket. Trots att de nu ar vuxna, bar de 
fortfarande med sig sina daliga erfarenheter och sina skamkanslor fran skoltiden. Ingen, 
sorn nu ar ung, skall behova kanna sig sa. Bibliotekarier och larare kan tillsammans 
hjalpas at sa art det inte sker. 

Talbocker, bok+band 

Langsamma, okoncentrerade lasare kommer enlibrt H0ien & Lundberg (1992) sallan sa 
Umgt i en bok art de bhr engagerade. I stallet hamnar de i en ond cirkel, som for dem 
langre och lanbrre bort fran art lasa. Talbocker och bok+band har vi sat sig kunna bryta 
den onda cirkeln. 

I "Lyttelresning - om anvendelse af lydboger og bog+ band i undervisningen" skriver 
danska, norska och svenska lasforskare och larare om sina positiva erfarenheter av 
metoden. I slutkapitlet av boken forutspas art datortekniken kommer art vidareutveckla 
och sprida metoden ytterligare. (Jansen 1992, s. 104-107) 

Kommunbiblioteket i X kommun tillhandahaller talbocker och de star val synliga och 
lart atkomliga i Iokalen. Biblioteket har en del egna talbocker, men de flesta lanas fran 
Lansbiblioteket. Bibliotekschefen uppger att det mest ar aldre och synhandikappade 
Iantagare, som lanar talbocker. Hon sager att utlaningen till bam, som ar svaga lasare, 
dock har okat nagot. 

Pa Lansbiblioteket kops alia typer av inlasningar och alla talbocker for lastraning in. 
Utliiningen av den senare kategorin har enligt BK okat. Derta sager hon ar projekten 
fran TPB:s fortjanst (se s. 39-41 ). Fran 1990 har en okning ocksa skett av antalet 
lantagare med las- och skrivsvarigheter i de 30 undersokta kommunerna (se s. 23). BK 
sager art den okade utlaningen ar gladjande men art Lansbiblioteke~ inte kan vara depa 
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i for talbocker for kommunbibliotek och skolor i hela Skaraborgs Ian. Skoloma maste 
sjalva kopa in et,ma bestand. TPB, Lansbiblioteken och kommunbib1ioteken ar villiga att 
lana ut sa att personal en pa skoloma sedan kan prova vad som passar deras elever. 

De larare, som 1990-92 del tog i TPB:s riksomfattande projekt med talbocker i 
grundskolan for elever med las- och skrivsvarigheter, har positiva erfarenheter av att 
Utta elevema lasa med talboksstod. De har bl.a. rapporterat forbattrad lasning, okad 
lashastighet, okat ordforrad, storre intresse for bocker och lasning och hojd sjalvkansla 
hos sina elever. L6, en av de intervjuade specia11arama och den enda deltagaren fran X 
kommun uppger att hon haft stor nytta av det i sin fortsatta undervisning. Hon anvander 
nu bok+band till i genomsnitt tva elever i varje klass. En fordel med talbocker jamfort 
med "lattlasta" bocker ar enligt L6 att elevema kan lasa samma bocker som sina 
kamrater och sedan diskutera dem tillsammans. Det tycker jag ar ett viktigt argument 
for talbocker. 

Skoloma i X kommun har inga egna hestand av talbocker. Ett undantag ar den ena av 
hogstadieskoloma, som har ca 20 titlar. Flera av de intervjuade larama onskar lana mera 
bok+band pa kommunbiblioteket, men de upplever sv~higheter nar de skall lana. 
Sortimentet ar for litet, vantetidema pa populara bocker for langa och lanetiderna for 
korta. Elevema hinner inte lyssna fardigt pa boken: forran den skall vara tillbakalamnad. 

De intervjuade larama i X kommun harmed ett undantag otillracklig kunskap om 
talbocker. Larama behover veta mera om olika inlasningar, om kataloger fran TPB, om 
kopieringsratt, om besta1lningsrutiner och om lanetider. De behover veta mera om vad 
som kan paverkas hos elevema med hjalp av talbocker, t.ex. laslust, ordforrad, 
sjalvkanska O.S.V. Kunskapen maste fonnedlas till aHa larare, inte bara till speciallarare. 
Studiedagar med information fnin t.ex. Lansbiblioteket och kommunbiblioteket skulle 
vara till stor nytta for kommunens bam och ungdomar. Far skolans personal storre 
kannedom om talbocker, okar ocksa viljan att kopa till skoloma. Jag anser att iden att 
fore inkop lana for paseende fran Lansbiblioteket ar god. Det vore onskvart att skoloma 
sedan kunde samarbeta om inkop och satsa pa olika titlar. Talbockema skulle da kunna 
vara gemensamma och Janas mellan skolorna. 

Nagra av de intervjuade lararna ar tveksamma till anvandandet av talbocker. De sager 
att eleverna inte garna anvander dem. Jag tror att motstandet skulle vara mindre fran 
elevemas sida, om fler anvande dem. Det skulle vacka mindre uppmarksamhet och 
danned mindre motstand. A vdramatiseras anvandandet, minskar oviljan hos mfmga av 
eleverna. De digitala talbockerna (se s. 26), som kommer i stallet fOr kassettband och 
kassettbandspelare, kommer dessutom att gora lyssnandet och lasandet enklare. 

Jag anser att den nuvarande ·informationen om talbocker fran kommunbiblioteket ar 
otillracklig. Den broschyr om kommunens kulturutbud, som del as ut till alla hushaJI 
varje ar och som innehaller upplysningar om biblioteket, maste goras fullstandigare. Det 
racker inte med att skriva att biblioteket har "talbocker for (syn)handikappade". Alia 
andra lantagarkategorier, som har ratt att lana, maste ocksa anges. 

Bibliotekschefen i kommunen tror att skolans larare :ffir information om talbocker och 
kassettbocker fran TPB och bokforlagen. Min undersokning har visat att sainte ails ar 
fallet. Den kunskap, som lararna har, har de :ffitt i sin utbi1dning och pa kurser. 
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Kunskapen ar manga ganger inaktuell. I samband med intervjuerna har manga av 
lararna sagt att de onskar mer information. En1igt min uppfattning racker det inte med 
lansstudiedagar. Det har for manga larare inneburit langa resor till studieorten. 
Studieti11fallena har dessutom legat pa eftenniddagstid, alltsa efter skoldagens slut, nar 
manga larare redan ar trotta efter arbetet i skolan. Det tror jag har avhallit manga fran 
besok. lnfonnation fran Lansbiblioteket och/eller kommunbibhoteket under skolornas 
studiedagar till alla larare skulle vara mycket mera effektivt och ge andra resultat. 

Laromedelskassetter 

Laromedelsforlagen skickar ut infonnation om laromedelskassetter, d.v.s. inlasta 
larobocker, samtidigt som de inforrnerar om Iarobocker. De inlasta bockema finns i 
naturorienterande och samhallsorienterande amnen .. Darfor ar laromedelskassettema 
ganska val kanda bland larama i X kommun. En del Hirare ar dock kritiska till dem: 
Kassettema ar dyra,. krangli.ga att anvanda och liksmn de larare,. .som deltog i 
utvarderingen av "Uiromedelskassetter fOr dyslektiker" tycker de att innehallet i dem ar 
for svart for elever med las- och skrivsvarigheter. Den sista invandningen galler forstas 
ocksa de larobocker, som utgor underlaget for kassettema. 

De elever, som deltog i utvarderingen av laromedelskassettema ansag dock att 
kassettema var ett bra hjalpmedel och att de vi11e fortsatta att anvanda dem bade i 
skolan och hemma. De tyckte att deras lasning hade gatt mycket lattare med hjalp av 
kassetterna (se s. 29). 

Varken biblioteket i X kommun eller Uinsbiblioteket i Skaraborgs Jan har 
laromedelskassetter till utlaning. Detar ganska naturligt, eftersom det ar fragan om 
inHisningar av typiska Hirobocker. BK menar dock att Lansbiblioteket bor ha dem till 
paseende for larare och foraldrar och hon planerar jnkop. 

Jag anser att laromedelskassetter bor finnas tillgangliga pa skoloma for elever med 
dyslexi/las- och skrivsvarigheter. Alit, som kan underlatta lasning och inlaming fOr de 
har bamen och ungdomama, maste enligt min uppfattning finnas till hands. Elever, som 
har anvandning for dem, finns i alia klasser. Ett minimikrav ar att den bok som anvands 
som larobok i undervisningen i klassen finns in last. Kassettema kan anvandas vid 
grupparbeten, nar eleverna letar infonnation pa egen hand och vid laxlasning. 
Invandningama att texten ar for faktaspackad, innehaller for manga svara ord och 
komplicerade meningar galler natur1igtvis i lika hog grad de tryckta larobocker, som 
talats in pa kassetterna. Det ar enligt min uppfattning viktigt att lararen muntligt 
introducerar omradet e1ler avsnittet, som skall behandlas i undervisningen, nar dessa 
faktaspackade larobocker anvands. De elever, som har problem med ordavkodning (se 
s. 6), men som for ovrigt har bra spraklig fomu\ga, har knappast nagon gladje av de 
tryckta bockema men har i stallet god hjalp av kassettema. 

I den man lattare larobocker med enklare texter finns utgivna av laromedelsforlagen, 
borde ocksa finnas tillgangliga bade i tryckt och in last fonn. 

Digitala larobocker kommer sakert att ersatta laromedelskassettema i framtiden. Da 
bortfa11er problemen med att hitta ratt pa kassettbanden och man tar ocksa mojlighet att 
paverka uppspelningshastigheten. 
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Datorer och data program 

Ingvar Lundberg och Torleiv Heien anser att det ar angelaget att las- och skrivsvaga 
bam och ungdomar lar sig anvanda datorer. Pa alia de sju skoloma i X kommun finns 
datorer i klassrum och studieha1lar. Datorema anvands som ordbehandlare av de 
intervjuade specialHiramas elever. Det finns ganska gott om olika traningsprogram i 
lasning, ordkunskap, spraklara och rattstavning pa skolorna. Bade oppna och slutna 
pedagogiska program (se s. 3-5) anvands. Liksom eleverna i projektet i Lund 1992-94 (se 
s. 35-36) tycker elevema enligt lararintervjuema att det ar roligt att arbeta vid datorerna. 

I Lund testades elevema vid projektets slut. De hade fortfarande kvar en del av sina las
och skrivsvarigheter; men de hade lart sig att handskas med sitt handikapp pa ett annat 
satt och de arbetade gama med lasning och skrivning. Det sistnamnda tycker jag ar 
mycket betydelsefullt. Aldre elever, som !att kampa med sina las- och skrivsvarigheter 
under manga ar i skolan, har till slut ibland blivit sa trotta och utleda pa arbetet att de 
inte ails vill befatta sig med lasning eller skrivning. For dem ar datorema ett "lyft". Art 
arbeta med datorer kanns nytt, roligt och ocksa statusfyllt. Kanske kan elever med las
och skrivsvarigheter t.o.m. fa arbeta mera med datorerna an sina ovriga kamrater. Detar 
dock inte lika sjalvklart som jag tycker det borde vara. I intervjuema framgick att det pa 
en av skoloma i X kommun pagar en debat1 bland larama om vilka elever som skall 
anvanda datorema, till vad och under hur lang tid de skall anvandas. A v rattviseskal 
anser en dellarare att alia skall anvanda dem lika lange. Elever med las- och 
skrivsvarigheter skall inte ha nagra formaner framfor sina kamrater, tycker de. Detta 
anser jag vara en mycket underlig fonn av rattvisetankande. 

Ingen av larama i Lundaprojektet eller i undersokningen i X kommun later elevema 
anvanda rattstavningshjalp eller rattstavningskontroll , eftersom de anser att de program 
som finns ar for svara for elevema. Enligt lnh"Var Lundberg finns problemen med 
stavning ofta kvar, aven om elevema nar en godtagbar lasformaga (Lundberg 1995, s. 
37). Ett rattstavningsprogram, som aven las- och skrivsvaga bam och ungdomar klarar 
av att anvanda, ar darfor efterlangtat. Ett sadant program, som atminstone bor kunna 
vara till hjalp for de aldre grundskoleelevema, haller pa att arbetas fram (se s. 36-39). 
Jag hoppas att det blir kant och inkopt av manga skolor och bibliotek. 

Service med datorer med ordbehandlingsprograrn for lantagama finns varken pa 
kommunbiblioteket eller Lansbiblioteket. Sadan hjalp finns pa manga andra bibliotek, 
bl.a. i Helsingborg (se s. 43-45) och pa Kungholmens bibliotek i Stockholm (Onnestam 
1996). Den kommer sakert att erbjudas pa de fiesta bibliotek i framtiden. 

Fragestallning 2: Vad anser skolans personal om kommunbibliotekets 
medier ocb service ror dessa barn och ungdomar? 

Speciallarama i X kommun lanar hoglasningsbocker, temabocker och "lattlasta" bocker 
till sina elever fran huvudbiblioteket och utHiningsstationema i kommunen. De sager att 
personalen ar hjalpsam och tillmotesgaende och att de lar sina onskemal och 
bestallningar snabbt atgardade. Lanen ar oftast komplement till skolbibliotekens egna 
hestand. 
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I nagra av intervjuema marks ett visst missnoje. Man tycker att informationen om 
talbocker har varit otillracklig och att talboksbestandet ar for litet. Bibliotekschefen har 
ocksa konstaterat att det behovs mer bok+band tilllassvaga barn och ungdomar, men 
hon ar hart pressad av besparingama pa biblioteket. Ett projekt med bok+band for 
grundskolans elever planeras fran Lansbiblioteket under 1997-98. Jag tror att det kan 
innebara hjalp bade for bibliotekets och skolans personal och darmed ocksa for de 
lassvaga bamen och ungdomama. 

Inga onskemal om laromedelskassetter eller datorer pa biblioteket har kommit fram i 
intervjuerna. Kanske anser man att det finns tillrackligt pa skolorna. 

Alla grundskoleelever i X kommun besoker huvudbiblioteket nagra ganger under sin 
skoltid. Ett schema finns over vilka arskurser, som gor besoken. De intervjuade larama 
tycker dessa -besok ar vardefulla. Inga onskemal om flera besok har framkommii 
Lararna ar medvetna om besparingarna pa biblioteket~ 

Manga av de intervjuade lararna efterlyser personliga besok av kommunens 
bibliotekarier pa skolorna. Uirama onskar da [a boktips och information om nyutkomna 
bam- och ungdomsbocker. Bibliotekariema ar ·de som har den storsta kunskapen om 
bocker. Vid regelbundna traffar med larama, antingen pa biblioteket eller i skolan, 
skulle bibliotekariema kunna starta Hisecirklar o.chleller ge vardefull information om 
barn- och ungdomsbocker. Denna infonnation skulle lararna sedan kunna vidarebefodra 
till elevema. 

Ett billigare altemativ skulle vara att listor over nyinkopta bam- och ungdomsbocker 
skickades frfm biblioteket till skoloma. Listoma kunde da ocksa forses med 
Bibliotekstjansts recensioner och anotationer. Jag ar medveten om att denna service inte 
ar lika bra som den som man onskat pa skolorna, men den skulle anda nida bot pa 
bristen pa information om nyutkomna bocker. 

Utstallningar fran BTJ over nya bocker vore ett annat tankbart alternativ. Kanske skulle 
ocksa Lansbiblioteket kunna bidra med utstallningar. 

De His- och skrivsvaga bamen behover lasstimulans och det kan en kunnig bokpratare 
ge, menar flera av speciallararna. Ocksa bibliotekschefen tycker att bokprat ar viktigt, 
men besparingarna satter kappar i hjulet for mojligheten att bokprata i nagon storre 
utstrackning. Enligt min erfarenhet ar ett enstaka och relativt sallsynt besok av en 
bibliotekarie, som bokpratar, ofta svart att folja upp i klassema. Det ar lattare med 
uppfoljning av bokprat fran en larare, som kanner elevema val och som traffar dem 
regelbundet. Uiraren behover da forst ha ratt information om bocker av bibliotekarien. 
Elevema kan sedan ocksa instrueras att bokprata for klasskamrater och yngre 
skolkamrater. 
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Fn\gestallning 3: Behovs samarbete mellan skolan och biblioteket? 

Skolan behover bibliotekarier, som fonnedlar bok- och bibliotekskunskap och 
biblioteket behover intresserade larare. Detta tror jag de fiesta ar overens om. De 
intervjuade larama i X kommun onskar samarbete i form av bokprat och infonnation 
om becker. "Samarbete innebar inte att den ena parten kommer och sager: Gor det och 
gor det fOr mig 1", sager BK i intervjun. Bade mina fragor till speciallarama och deras 
svar ar fonnulerade sa art intrycket av krav fran skolans sida tyvarr blir alltfor tydligt. 
Under undersokninsens gang har jag blivit mer och mer uppmarksam pa detta. Uirama i 
skolan (och avenjag~) kraver an det ena an det andra. De anser att samarbetet med 
biblioteket blir viktigare, nar laromedelsanslagen i skolan skars ned och allt mindre 
kops in till skolbiblioteken. Men nedskamingama har drabbat biblioteket i X kommun i 
minst lika stor utstrackning som skolan. Forstaelse och samarbete ar i besparingstider 
viktigare an nagonsin! 

B onskar en samordnad bam- och skolbibliotekarietjanst i X kommun. "En siidan 
bibliotekarie skulle ha befogenheter att komma in i skolan och inte behova liksom be 
om det", sager hon. Nar kommunen sparar ar mfmga lararbibliotekarier radda om sina 
timmar i skolbibhoteket och bibliotekarien fran kommunbiblioteket kanner sig enli!:,Yf B 
inte alltid sa valkommen. Har finns enligt min asikt risk for en eventuell konflikt. 

B har tidigare haft en del av sin tjanst som fillalforestandare i en av de mindre Hitortema 
i X kommun. Filialen lag i samma lokal som skolan. Samarbetet blev naturli~:,rt, nar 
Hirare, skolbam och och bibliotekarie traffades ofta och regelbundet, anser hon. 

For att ett samarbete skall vara vart namnet kravs det enligt min uppfattning att bada 
parter kommer overens om mal en for samarbetet och om hur arbetet skall bedrivas. 
Bada parter skall vara delaktiga i planering, utforande och utvardering. Planering och 
utvardering skall ske pa i forvag faststallda tider. Uirama vistas efter det senaste 
arbetstidsavtalet langre tid i skolan efter undervisningens slut. Dear lattare att na an 
tidigare och tid finns avsatt for konferenser och planering. Kanske behover man i en del 
fall skriftliga dokument om samarbete aven om det ocksa kan ske mera informellt. Det 
maste dock alltid vara planerat. Det ar inte samarbete, nar larama i skolan kommer och 
onskar bocker och service fran biblioteket. Projektet i Karlskoga (se s. 41-43) visar 
vilka resultat, som kan nas nar bada yrkeskategoriema arbetar tillsammans. 

En av erfarenhetema fran projektet i Karlskoga har varit att det ar vlktigt att 
vidmakthalla det samarbete som etablerats. Traffar maste anordnas aven nar 
projekttiden ar slut, skriver Maria Tomfeldt i sin beskrivning av projektet. Larama kan 
bidra med kunskap om t.ex. las- och skrivsvarigheter och bibliotekariema med kunskap 
om bam- och ungdomslitteratur. Detar viktigt att bibliotekariema ar synliga och 
valkanda for skolans personal och gama infor varje nytt lasar paminner om vikten av 
samarbete och om vilken service biblioteket kan erbjuda (Tomfeldt 1993, s. 33). 

Jag anser att samarbete behovs nar bibhoteken skaffar nya medier, t.ex. datorer och 
dataprogram. Utveck1ingen gar snabbt pa IT -omradet och nya program och cd
romskivor kommer standigt. Vilka uppslagsverk pa cd-rom bor anskaffas till 
biblioteket? Vilka rutiner skall man ha for anvandningen av eventuella dataspel? Kan 
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man ha vissa medier, t.ex. talbocker tillsammans med skolan? Detta ar nagra av de 
fdigor som skulle bli Hittare att losa, om man forst diskuterade dem tillsamntans. · 

16. Avslutande sammanfattning 

Barn och ungdomar med dyslexillas- och skrivsvarigheter behover till gang till manga 
olika slags hjalpmedel. Det finns ingen undervisningsmetod eller nagot enstaka 
medium, som passar alla. Metoder och hjalpmedel maste i stallet anpassas till varje 
elevs individuell.t behov. Skolornas och bibliotekens personal kan hjalpas at att hitta de 
basta Iosningarna. 

Min undersokning visar tydligt hur nodvandigt det ar att samarbeta. Att hitta formerna 
for detta samarbete ar daremot inte latt. Kanske behovs det projekt och projektpengar 
for att ett samarbete skall komma till stand~ 

1 intervjuerna har speciallarama i X kommun sagt att de saknar tillracklig kunskap om 
nyutkomna bocker. Det galler bade "lattlasta" bocker och ovriga bam- och 
ungdomsbocker. Bibliotekarierna har denna kunskap. Pa mlgot satt maste de kunna na 
ut med den sa att den battre ga6111ar de bam och ungdomar, som sallan besoker 

· biblioteket. Jag har i sam band med fragestallning 2 i kapitel 15 foreslagit nabrra ohka 
atgarder. Dessa skulle kunna vara genomforbara liven nar kommunerna sparar pengar. 

Min undersokning har visat att kunskapen om inlasta bocker ar otillracklig. Det behovs 
mera kannedom bade om olika inlasningar, om kataloger fran TPB, om kopieringsratt, 
om bestallningsrutiner, om praktiskt hanterande och om vad som gar att paverka hos 
elevema med hjalp av in last material. Jag tror att det motstand, som vissa elever ( och 
larare) kanner mot detta medium skulle minsk a om fler borjade anvanda det. Forst kravs 
dock mera infonnation. Det projekt med talbocker for grundskolans elever, som 
planeras fran Uinsbiblioteket i Skara med start under Dyslexikampanjen ( se s. 61 ), kan 
ge bade kunskap om inlasta bocker och stimulans att anvanda dem. 

Bade de larare som deltog i projektet i Lund (se s. 33-36) och de som del tog i min 
undersokning uppger att deras elever tycker det ar roligt att arbeta med lasning och 
skrivning vid datorer. Manga aldre elever har fore datoremas intrade upplevt sa mycket 
motgang vid sina las- och skrivforsok att de heist vel at undvika ytterligare 
anstrangningar. Kan detta motst~md havas med hjalp av ett medium som uppfattas som 
nytt och spannande ar mycket vunnet. 

Manga olika datorbaserade traningsprogram i lasning, rattstavning, ordkunskap och 
spraklara finns redan i handeln och det kommer standit,>1 nya. En del program innehaller 
opedagogiska, fantasilosa ovningar. Detar viktigt att programmen ar anpassade till de 
behov som finns hos barn med dyslexi/las- och skrivsvarigheter. Jag anser darfor att 
programmen bor b'Tanskas av opartiska personer med goda pedagogiska kunskaper. En 
sammanstallning av granskninga·rna skulle underlatta for skolor och bibliotek att valja 
Jampliga program. 
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Jag ser fram emot rattstavningsprogram, som ar sa enkla att ocksa las- och skrivsvaga 
ungdomar kan anvanda dem. De bor naturhgtvis finnas pa bade skolor och bibliotek. De 
ungdomar som redan bar slutat skolan maste ocksa ra mojlighet att utnyttja dem. 
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Bilaga 1 

Intervjufragor till speciallarare 

Skola: 
Stadium: 
Arskurser: 

Undervisar du 
enskilda elever? 
grupper? 

Vilka medier anvander du nar du undervisar elever med His- och skrivsvarigheter? 

Datorprogram 
Vilka? 
Vad tycker du om datorprogrammen" 
Innehft11" Svarighetsgrad? 
Vad tycker eleverna sjalva? Vad tycker kamraterna? 
Racker datorerna? 

Lattlasta becker 
Vilka? 
Var tar du tag pa dem? Skolbiblioteket? Andra bibliotek" Vilka? 
Anser du att du har tillrackligt? 
Vad skulle du ev. vilja hamer av? 
Vad tycker du om de lattlasta bockema" 
Innehall? Svarighetsgrad? 
Vad tycker elevema sjalva? 

Talbocker 
Vilka slag talbocker anvander du? 
Kanner du till att det finns andra inlasningar? 
Hur har du latt infonnation om talbocker? 
Var tar du tag pa dem? 
Anser du att du har tillrackligt? 
Vad skulle du ev. vilja hamer av? 

Anvander du andra slags inspelningar? 
Varfor? 

Hur anvander du talbockerna? 

A V -central ens? 

I klassen? I gruppen? Som "hemlaxa"? 

Vad har du for erfarenheter av undervisningen med talbocker? 

Egna? 

Vad tycker du att de paverkar? Uislust? Lashastighet? Ordfoml d? 
Vad tycker eleverna sjalva? Kamratema? Foraldrarna? 
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Hur fungerar undervisningen med talbocker praktiskt? 
Lob!er? Bandspelare? 
Racker lanetiderna till? 

Varfor anvander du inte talbocker i din undervisning? 

Om du fick onska dig ytterligare service fran biblioteken, vad skulle du da onska? 
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Bilaga 2 

Intervjufragor till bibliotekschefen vid kommunbiblioteket i X 
kommun 

Hur lange har du varit bibliotekarie i X kommun? 

Hur lange har du varit bambibliotekarie i X kommun? 

Vad har dina arbetsuppgifter som bambibliotekarie varit? 

Har det varit na!,'Ta farandringar i ditt arbete som bambibliotekarie under de har aren? 

Hur stor del av anslaget gar till inkop av bam- och ungdomslitteratur? F orandringar? 

Hur stor del gar till inkop av lattlasta backer? F arandringar? 

Vad finns det for samarbete med skolan? 

Vad ar bib1iotekets malsattning for barn- och ungdomsverksamheten? 

De tre biblioteksfilialema ligger i skolor. Hur sker samarbetet med larama och med 
huvudbiblioteket? 

Vad kan kommunbiblioteket, ink!. biblioteksfi lialema, erbjuda barn och ungdomar med 
liis- och skrivsvarigheter? 

1. LattHista backer? 

2. Talbocker? 

3. Nagot annat ? 

Hur gar information om dessa media ut till skoloma och till ovriga kommuninvanare? 

1. Utlaningsstatistik for bam- och ungdomslitteratur? For lattlasta bocker? 

2. Vilka olika slags inlasningar av talbocker kan biblioteket erbjuda? 

Vilka lanar talbocker pa biblioteket i X kommun? 

Lanar vuxna med las- och skrivsvarigheter? 

Uth1ningsstatistik for talbocker? 

Onskas ytterligare samarbete med skolan? 
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Bilaga 3 

lntervjufragor till barnbibliotekskonsulenten pa Lansbiblioteket i 
Skara 

Hur lange har Du arbetat som bambibliotekskonulent? 

Har det funnits mi gra forandringar i Ditt arbete under den har tiden? 

Har ekonomin fOrandrats? 

Har det paverkat inkop av media till bam och ungdomar? 

Har det paverkat lanestatistiken? Hur? 

Vad kan Lansbiblioteket erbjuda bam och ungdomar med las- och skrivsvarigheter? 

Hur stor del av den inkopta bam- och ungdomslitteraturen ar lattlasta bocker? 

Vad bestammer vad som kops in? 

Vilka talboksin1asningar kan Uinsbiblioteket erbjuda? 

Finns laromedelskassetter till utHining? 

Hur mycket talbocker kops in av Uinsbibl ioteket? Forandringar? 

Marks nagon skillnad i utlaningen till andra bibliotek? 

Lanar barn och ungdomar med las- och skrivsvarigheter talbocker pa Lansbiblioteket? I 
vilken omfattning? Har nagon okning markts? 

Ui.nar vuxna med las- och skrivsvarigheter talbocker pa Lansbiblioteket? I vilken 
omfattning? 
Har nagon okning markts? 

Hur gar information om talbocker ut till skolor och till foraldrar? 

Datorer och dataprogram har vi sat sig vara bra hjalpmedel for las- och skrivsvaga 
personer. Finns nagon sadan service pa Lansbiblioteket? 

Finns samarbete med skolor i lanet? 

Vilka pagaende eller planerade projekt finns? 

Vad planeras infOr Dyslexikampanjen? 
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av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
in om omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Bodis. 
i 977 grundades Hogskolan i Boras, men de te>.rJa ut

bildningarna har sitt urspnmg annu langre tillbaka i den stat
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